
  KAPOENEN

    

 
Jow jow jow kapoentjes, zijn jullie namen eigenlijk allemaal Ciara of Dennis? Want de laatste 

tijd zijn jullie wel druk hoor ;) HAHAHA Oke, genoeg gelachen! Nu tijd voor serieuze praat. 
Jullie geloven het waarschijnlijk niet maar deze 2 maanden is het tijd voor de aller tofste 

vergaderingen ooit! De eerste vergadering gaan we zelfs naar de ruimte! Als dat niet 
speciaal genoeg is weet ik het ook niet meer! Soit. Hierbij is de intro gedaan, nog heel veel 

leesplezier & tot zondag gangsters ;) 
 

Zondag 1 maart van 9 tot 12: Ruimtevergadering  
 
Vandaag treden jullie in de voetsporen van Neil Armstrong; de eerste mens op de maan. 
“That's one small step for man, one giant leap for mankind”, waren zijn bekende woorden, 
zoals jullie hopelijk wel weten! De leiding heeft voor deze vergadering een deal gesloten met 
NASA: wij hebben hen de toestemming gegeven om jullie als testpersonen te gebruiken voor 
een experimentele en gevaarlijke missie naar de ruimte! Nu denken jullie waarschijnlijk oh 
nee wat doet de leiding ons nu weer aan?? Maar wij zijn zeker dat jullie allemaal dapper 
genoeg zijn om deze missie tot een goed einde te brengen! Wie weet heeft de NASA wel 
een grote beloning voorzien, zoals een echt astronautendiploma? Dat komen jullie natuurlijk 
alleen te weten als jullie naar de vergadering komen en deze levensgevaarlijke opdracht 
aannemen. 

 
 



Kom zeker verkleed als een echte astronaut, alien, jedi...: alles wat met de ruimte te maken 
heeft! Wij raden ook aan om je kennis over planeten, ruimteschepen, vreemde alien-talen, 
fysica... alvast op te frissen, zo ben je zeker voorbereid op wat er jullie te wachten staat!  
 
May the force be with you! Wij zullen ondertussen de details nog wat verder uitwerken met 
onze vrienden van de NASA. Tot dan! Kusjes xxx de leiding 
 
 

 
 

Zondag 8 maart van 9 tot 12u: Leidingswissel  
Yow vloggertjes  
 
Begin maart, dat wil zeggen dat er al 5 maanden voorbij zijn gevlogen. Letterlijk… met Ciara 
en Dennis, je weet maar nooit. Zijn jullie jullie leiding ondertussen niet een klein beetje beu? 
Al wie nu denkt ‘ja eigenlijk wel’, ik zou het niet aan jullie leiding vertellen maar wij hebben 
wel de oplossing.  
 
Vandaag wordt alle leiding in een grote pot gegooid en volledig door elkaar geschud. Jullie 
zullen dus voor 1 keer een nieuwe ploeg voor jullie krijgen. Zo leren jullie eens andere leiding 
kennen en leert de leiding jullie kennen! Hoe tof is da! Hopelijk begint de zon al een beetje te 
schijnen en stopt het met waaien en dan kan het alleen maar nòg leuker worden! Als ik jullie 
was, ik zou deze dag in het groooooooot omcirkelen op de kalender.  
 
Kom gewoon allemaal zeeeeeker naar de vergadering vandaag want het wordt top! Voor de 
rest verandert er voor jullie niet heel veel. Jullie leiding zal zorgen voor een super duper tof 
spel en de rest zien jullie dan wel!  
 
Seg dag en bedankt heeee!  
 
Zondag 15 maart van 9 tot 12u: Jinvergadering  

Heeeey koepoentjes! 

 Eindelijk is het zover, het is 15 maart, DE vergadering van het jaar. Ik weet al wat jullie 
denken. Jins? Wat zijn dat? Jullie hebben ongetwijfeld onze top extra leiding al ontmoet: 
Veva, Mimi en Korra. Deze drie grieten zijn onze jins. Ze moeten leren hoe het leven van de 
leiding in elkaar zit, maar ze blijven niet voor altijd bij ons (oooooooh) daarom gaan ze 
vandaag een suuuper leuke vergadering organiseren. Dat wil zeggen veel spelletjes spelen, 
vuil worden, plezier maken, enz. 

Natuurlijk zal jullie liefdevolle leiding er ook nog zijn, want wij kunnen jullie niet zo lang 
missen! Het zal voor jullie lijken op een vergadering zoals al de andere, dus je hoeft geen 
schrik te hebben het wordt TOP. Wij hebben er alvast veeel zin in hopelijk jullie ook. Hopelijk 
tot zondag! Veel kusjes xoxo Veva, Mimi en Korra!!!  
 



Zondag 22 maart van 9 tot 12u: Frozenvergadering  

Let it go, let it goo, can’t hold it back anymooore! Joepie jeej wij kunnen ons enthousiasme ook 
niet inhouden voor de allercoolste (letterlijk te nemen) vergadering van het jaar! Trek jullie 
mooiste Elsa of Anna kleedje aan, of zoek een leuke Olaf outfit en dan toveren we het 
scoutslokaal om in een levensecht Arendelle. In deze vergadering worden sneeuw en ijspret 
gegarandeerd, het wordt zelfs nog leuker dan een skivakantie! Om af te sluiten nog wat fun 
facts over de merkwaardige fysische eigenschappen van ijs: Een unieke eigenschap van ijs is 
dat het bij de smelttemperatuur een ca. 10% lagere dichtheid heeft dan vloeibaar water. Door de 
beperkingen die de waterstofbruggen aan de watermoleculen opleggen in combinatie met het 
kristalrooster is het niet mogelijk een dichtere vaste stapeling te verkrijgen. In de thermodynamica 
heeft de lage dichtheid van ijs tot gevolg dat het onder hogere druk een lagere smelttemperatuur 

heeft; een vrij unieke eigenschap.  
De lagere dichtheid van ijs heeft als gevolg dat ijs op water blijft drijven, en daardoor een isolerende 
laag vormt die ondiep water in de winter voor totale bevriezing behoedt. Dit heeft waarschijnlijk een 
grote rol gespeeld bij het ontstaan van het leven op aarde. Water krijgt vanaf 275 watermoleculen 
de typische ijskristalstructuur. 

  
 
  
 

Zondag 29 maart van 9 tot 12u: Geen vergadering  
 

 
Liefste kapoentjes, 
 
Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering.  Ik hoor jullie al denken: ‘Oh neee ik heb 
geen zin in een saaie zondagvoormiddag’  
Maar niet getreurd, jullie leiding heeft al wat nagedacht over hoe jullie die saaie zondag een 
beetje kunnen opvullen!  



Je kan:  
 Lekker lui in je bedje blijven liggen en goed uitslapen zodat je er volgende week in 

topvorm staat!  
 Een tekening of een knutselwerkje maken voor jullie leiding (zo kan je toch een beetje 

aan ons denken ;) ) 
 Je gezellig voor de tv zetten met een dekentje en een warme chocomelk want met al 

die stormen is het maar frisjes hé…  
 Vol ongeduld wachten op de volgende vergadering (en ik zal jullie al een geheimpje 

verklappen…. Het wordt een megaaaatoffe vergadering!!!) 
 
Tot volgende week! Wij kijken er al superhard naar uit om jullie snoetjes weer terug te zien!   
 
 

Zondag 5 april van 9 tot 12u: Andersomvergadering  
 

Vandaag is het niet  
zomaar een dag, het is namelijk Andersomdag! Dit houdt in dat we alles andersom doen! 
Hierdoor zullen er grappige situaties maar ook heel veel misverstanden ontstaan. Nu moeten 
we natuurlijk die misverstanden zien te vermijden! Elke interpretatie van deze dag is goed! 
Kappa trekt bijvoorbeeld zijn sokken over zijn schoenen terwijl Gigi haar rok misschien wel 
als trui gebruikt, hoe gekker hoe beter!  
 
Vandaag zullen we achteruit wandelen, elkaar aanspreken met de voornaam 
achterstevoren en nog veel meer!! Bereidt jullie maar al voor op spelletjes zoals 
omgekeerde trefbal, voetbal op handen en voeten, omgekeerd verstoppertje of het 
10uurtje dat we al zittend op de tafel eten.  
 

  



Zondag 12 april van 9 tot 12u: Geen vergadering  
 
Oh nee geen vergadering, wat gaan jullie dan kunnen doen op zondagochtend? Lekker 
uitslapen, brunchen of gewoon lekker lui in de zetel naar tv kijken! Of misschien een 
marathon van alle FC de kampioenen afleveringen? Opties genoeg maar om jullie toch een 
beetje te entertainen zijn hier alvast wat leuke mopjes: 

 Er lopen twee ballonnen in de woestijn. Zegt de ene ballon tegen de andere: ‘Pas op! 
Een cactusssssssss…’ 

 Een ree komt een andere ree tegen. 'Waarom draag jij een zonnebril?' vraagt de ene 
ree. Zegt de andere ree: 'Omdat ik een ray-ben!' 

 Welke groente verdrinkt nooit? Andrijvie 
 Een visje komt een zeepaardje tegen in de zee. Het visje zegt: 'Hoi!' Het zeepaardje 

zegt terug: 'Haai!' Het visje kijkt verschrikt om zich heen en roept geschrokken: 
'Waar?' 

 
 
 

Zaterdag 18 & zondag 19 april van 17 tot 12u: Sleepover  
 
Lieve kapoenen  
 
Dit weekend is het niet zo maar een vergadering. Zoals jullie zien loopt deze vergadering 
door over 2 dagen. HUUU WAAAT? Leiding dat is toch een foutje?  
Nee hoor! Dit weekend gaan wij een gigantische sleepover party doen. Zo hebben alle 
kapoenen die niet zijn mee geweest op weekend toch de kans om eens te zien hoe dat is om 
zo te blijven slapen met alle vriendjes en vriendinnetjes van de scouts. Eigenlijk een soort 
van tweede mini mini weekend. Zodat we jullie allemaal kunnen overtuigen om mee te gaan 
op kamp! 



  
 
Wat gaan we allemaal doen? Zaterdag brengen jullie mama en papa jullie naar de scouts en 
zullen wij de kapoenen als enige op de scouts zijn. Dus niet zoals elke zondag met alle 
andere leden. Wij zullen onze beste kookkunsten naar boven halen en zorgen dat jullie nog 
een overheerlijke maaltijd geserveerd krijgen. Daarna hebben we nog heel wat ideeën in 
petto. We kunnen bijvoorbeeld gezellig samen een film kijken in ons bed en misschien zelfs 
met wat popcorn erbij. Of we spelen nog een spelletje. Of … er zijn heel veel opties maar we 
gaan natuurlijk nog niet alles verklappen.  
 
Het lijkt misschien allemaal een beetje spannend maar het wordt echt top!  
Voor de mama’s & papa’s, er komt nog een brief/ email met meer informatie!  
 
 
 
Zondag 26 april van 9 tot 12u: Speeltuinentocht  
 
Ayye kapoentjens, deze week weer gewoon vergadering op zondag. Maar deze vergadering 
heeft ook iets speciaal. Deze vergadering speelt zich niet af rond onze lokalen maar buiten 
het scoutsterrein. Dat heb je goed gehoord, vandaag gaan we erop uit, we gaan trekken van 
speeltuin naar speeltuin. We vertrekken om 9 uur op het lokaal en zullen hier ook terug zijn 
om 12 uur. Natuurlijk betekent dit dat we wel een beetje gaan stappen maar dat valt reuze 
goed mee.  
 
Als je benieuwd bent om te weten wat we allemaal gaan doen tijdens deze vergadering moet 
je zeker komen. Misschien worden er wel toffe spelletjes gespeeld of mag je even vrij spelen 
met al je kameraden van de scouts! De enige manier om zeker te zijn is door te komen. 
Vergeet zeker niet het weerbericht na te kijken en gepaste kleren aan te doen of mee te 
nemen in geval van regen. 

  



 
 

Zondag 3 mei van 9 tot 12u: Sportvergadering  
Alleralleralleralleralleraller...allerliefste kapoentjes!!   
Hebben jullie ook allemaal genoeg van al die weken achter jullie schoolbanken te zitten? 
Wiskunde, Nederlands, godsdienst, wereldoriëntatie? Saaaaii… Neenee vandaag zullen we 
eens ontdekken hoeveel energie zich heeft opgestapeld in die grote en sterke kapoentjes die 
jullie eigenlijk zijn! Kruip dus maar al in jullie kast en zoek de sportiefste outfit die jullie 
hebben. (Als je toch nog een beetje lui bent en niet goed kan bedenken wat je aan moet 
doen, denk hier dan maar eens aan: joggingbroek, zweetbandjes, sportschoenen, en hoe 
meer flashy en glitter, opvallend of fluo, HOE BETER!  
‘Leidinggg, wat gaan wij nu eigenlijk doen?’ Voetbal, basketbal, dansen, zwemmen, het kan 
allemaal. Kom dus maar al joggend naar onze supercoole scouts zodat jullie al helemaal 
opgewarmd zijn voor een van de actiefste (maar ook leukste) vergaderingen van het jaar!  
See you there xxxxx  
 
 
 

THE END  

YO GANGSTERS! Dit was weeral de 2e gibersco van het jaar 2020! En dat betekent dus 
ook dat er nog maar een gibersco volgt en dan zijn we weer aanbeland bij ons geweldige 
kamp! WOOHOOOOW! Jammer genoeg zullen onze 3 extra leidsters Korra, Mimi & Veva er 
niet meer bij zijn dit jaar. Jullie zullen het moeten doen met ons 4 ;) maar wat een 4 toppers 
seg!  
Ouderhoekje 

 Als jullie kapoen er niet bij kan zijn, gelieve dit te laten weten  
 Een uniform bestaat uit das en bottinen  
 Doe altijd een jas aan want we spelen meestal buiten!  
 Kapoenen brengen een 10 uurtje (versnapering) en eventueel drankje mee 

Het kamp is van 23 tot en met 28 juli in Bree! 

 



 

  



Kabouters 
 

Weer en nieuwe gibersco dat gaat hier al snel ze!!! Straks is het jaar al om en zitten we al op groot 
kamp. Oeee wie heeft er al zin in? Wij hopen iedereen en we hopen natuurlijk dat iedereen ook mee 
gaat maar eerst komt er nog iets anders en dat is het tweede weekend!!!! Dit wordt en zal even leuk 

zijn als ons eerst weekend en zelf nog leuker! 
Ik heb eigenlijk nu nog maar 1 boodschap en dat is VEEL LEESPLEZIER met de nieuwe gibersco!!!!!! 

 
 
Zondag 1 maart van 9 tot 12 uur: Ladderspel 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Een ladder of leer is een klimgereedschap, bestaande uit twee bomen (of 
stijlen) met daartussen een aantal dwarsregels, de sporten. Er zijn twee 
soorten ladders: onbuigzame ladders en touwladders. Onbuigzame ladders 
kunnen ergens tegenaan worden gezet, of afhankelijk van de uitvoering, 
vrijstaand worden gebruikt. Touwladders zijn aan de bovenzijde bevestigd. 
Touwladders zijn moeilijker te beklimmen dan normale ladders. Speluitleg: 
Het spel wordt gespeeld volgens het principe van een laddercompetitie. Het 
doel van elke kabouter is, zo hoog mogelijk op de ladder komen te staan 
(figuurlijk gesproken dan) Een kabouter kan een trede hoger komen te staan 
door een andere kabouter uit te dagen in één van de opgelijste spelen. Wie 
een spel wint krijgt een bewijs van de opzichter en met dat bewijs kunnen ze 
naar de ladder gaan, waar ze een plaatsje hoger zullen gezet worden. De 
eerste kabouter die de top bereikt, wint het spel. Belangrijk: De kabouters 
mogen nooit twee keer na elkaar dezelfde uitdaging aangaan en bij voorkeur 
ook niet twee keer na elkaar dezelfde groep uitdagen. Als een kabouter 
uitgedaagd wordt, mogen ze de uitdaging niet weigeren, tenzij ze op dat 
moment al uitgedaagd worden door een andere kabouter. 
 



Zondag 8 maart van 9 tot 12 uur: Leidingswissel 
 
Yow vloggertjes 
Begin maart, dat wil zeggen dat er al 5 maanden voorbij zijn gevlogen. Letterlijk… met Ciara en 
Dennis, je weet maar nooit. Zijn jullie jullie leiding ondertussen niet een klein beetje beu? Al wie nu 
denkt ‘ja eigenlijk wel’, ik zou het niet aan jullie leiding vertellen maar wij hebben wel de oplossing. 
Vandaag wordt alle leiding in een grote pot gegooid en volledig 
door elkaar geschud. Jullie zullen dus voor 1 keer een nieuwe 
ploeg voor jullie krijgen. Zo leren jullie eens andere leiding 
kennen en leert de leiding jullie kennen! Hoe tof is da! Hopelijk 
begint de zon al een beetje te schijnen en stopt het met waaien 
en dan kan het alleen maar nòg leuker worden! Als ik jullie was, 
ik zou deze dag in het groooooooot omcirkelen op de kalender. 
Kom gewoon allemaal zeeeeeker naar de vergadering vandaag 
want het wordt top! Voor de rest verandert er voor jullie niet 
heel veel. Jullie leiding zal zorgen voor een super duper tof spel 
en de rest zien jullie dan wel! 
Seg dag en bedankt heeee! 
 
 
 
Zondag 15 maart van 9 tot 12 uur: Letter K vergadering 
 

K is de elfde letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter verwijst naar verschillende dingen. In 
de natuurwetenschappen verwijst het naar:  

 K, het chemisch element kalium  
 K, voor kelvin, de eenheid van thermodynamische temperatuur. 
 K, symbool voor kilogram.  
 K, symbool voor 1000 of 1024 om een groot getal of bedrag 

compact weer te geven. 
 K, in de chemie de evenwichtsconstante. 
 K, in de natuurkunde het symbool voor de veerconstante. 

Daarbuiten kan k nog naar veel meer verwijzen zoals:  

 Vitamine K, een vitamine in de voedingsleer. 
 Lincoln K, een model van het Amerikaanse automerk Lincoln. 
 K, een historisch Russisch motorfietsmerk. 
 K, code voor het cijfer 8 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek 
 K, aanduiding voor de koning in notatie van schaakpartijen 
 

Waarschijnlijk zijn jullie nu aan het denken, moeten wij dit weten? Nee natuurlijk niet, wij kennen/ 
weten hier de helft niet van ;). Maar wat heeft de letter k dan te maken met deze vergadering? Wel 
dat zullen jullie wel zien, maar wat jullie al wel mogen weten is dat de letter k het verkleedthema is 
van deze vergadering. Dus kom verkleed als de letter k, of iets dat begint met een letter k.  
 



 
Zondag 22 maart van 9 tot 12 uur: Jins-vergadering 
 
Hallo kabouters, 
Kennen jullie ons ondertussen al een beetje? Wij zin Rikki, 
Kikki en Yoeki en als jullie er de voorbij zondagen zijn 
geweest, hebben jullie ons zeker al eens gezien. Wij zijn jins 
en we hebben de laatste weken mee met jullie spelletjes 
gedaan. Maar dat is niet alles: we hebben vooral ook goed 
opgelet. En dat was belangrijk want nu is het aan ons! Het is 
vandaag namelijk een speciale dag, want wij hebben de hele 
vergadering ineengestoken! Zij jullie benieuwd naar welk 
spel we precies gaan doen? En vragen jullie jullie af of dat spel even leuk gaat zijn als anders, 
wanneer Kali, Feere, Zamba en Juta alles regelen? Kom dan zeker en vast vandaan naar de scouts, 
dan kunnen jullie het zelf beoordelen! Wij hebben er alvast zin in!!!! 
Groetjes XXX  
 
 
Zondag 29 maart van ?? tot ??: LOL-weekend (geen vergadering) 
 
Hey hey kaboutertjes  
Zoals je waarschijnlijk al had gezien is er vandaag geen vergadering. 
We horen het jullie al zeggen: ‘’Seg! Wij willen wel spelletjes spelen 
op zondag, eh leiding!’’. Maar jammer genoeg gaat dat deze keer 
weer eens niet. Jullie leiding gaat namelijk op weekend met alle 
andere leiding van de scouts Sint-Bernadette! Wij gaan allemaal 
supertoffe dingetjes doen en jullie mogen niet mee :p. Maar vrees 
niet kabouters, volgende week zijn we er weer om jullie een hele 
zondag te vermaken. En er zijn ook pluspunten aan eens geen 
vergadering te hebben zondag: je kan uitslapen, een leuke 
ochtendwandeling maken, je ouders helpen met de afwas, een 
boek lezen, huiswerk maken…. Er is zoveel dat je kan doen, en wij 
weten natuurlijk dat dat helemaal niet even leuk is als een 
zondagochtend met ons spenderen, maar we zijn er zeker van dat 
jullie het zullen overleven.  
Tot volgende week schatties 
Wij zien jullie graag  
xxx 
  



 
 
3-5 april van ? tot ?: Tweede weekend (uren komen nog) 
 
Eindelijk is het zo ver ons tweede weekend! Spannend! Waarom doen we nu eigenlijk een tweede 
weekend, want dat wordt niet echt veel gedaan? We hebben al een belofte weekend gehad, maar ik 
denk dat niet iedereen dat even tof vond met de belofte. Tijdens belofteweekend doen we niet echt 
veel spelletjes en leren we elkaar ook niet optimaal kennen. Daarom hebben we dit jaar een tweede 
weekend gepland om elkaar te leren kennen, samen te spelen voor langer dan 3 uur, samen lekker 
eten…  

De praktische info zoals het uur, het thema, waar… zal 
je binnenkort weten! Binnenkort zullen we het 
weekendboekje doorsturen en weet je alles wat je 
moet weten, buiten de fouriers en de planning hé!   

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! Begin 
je zak al maar te maken en breng zeker je 
enthousiasme, goed humeur en brede glimlach mee! 
We zien jullie snel om ons samen te amuseren.  

 
10-12 april van ?? tot ?? Geen vergadering 
 
Beste kinders, dit weekend kunnen jullie nog eens lekker lang uitslapen, want jullie zijn gegarandeerd 
nog moe van ons super mega bangelijk super coole mega zalig tweede weekend afgelopen weekend.  
Geen wekker, geen mama die aan je kamerdeur staat om je uit bed te krijgen, blijf deze zondag maar 
lekker liggen want dan zijn jullie uitgerust voor volgende week 
zondag, want dan is het weeral een superleuke vergadering die wij 
voor jullie gepland hebben.  Dit weekend is het geen vergadering 
omdat alle leiding samen op weekend is. Jaja je leest het goed, het is 
een leiding weekend. Er wordt super veel besproken, gelachen, 
gebabbeld maar we zijn vooral samen als één leidingsploeg. Wij 
doen dit zodat we samen voor jullie betere, leukere en vooral nog 
toffere vergaderingen kunnen maken voor jullie. Kali, Juta, Zamba, 
Yoeki, Riki, Kiki en ik (Feere) hopen jullie volgende week zondag 
talrijk terug te kunnen zien bij de volgende vergadering want wij 
hebben er enorm veel zin in.  

Kusjes jullie leiding  

  



 
 
Zondag 19 april van 9 tot 12 uur: Micro-Macro vergadering 
 
Heey kabouters, deze vergadering hebben we kleine en grote 
verrassingen voor jullie hihi. Heb je je al eens afgevraagd of je met een 
yoga bal kan voetballen of levende ‘wie ben ik’ kan spelen, dan hebben 
we goed nieuws voor jou want deze zondag is het micro-
macrovergadering. Jeeeeeeejj. Sommige onder jullie kennen deze 
vergadering misschien al, maar voor diegene die nog niet weten wat dit 
betekent, zullen we het wat duidelijker maken. Micro en macro komen 
allebei uit het Grieks en betekenen klein en groot. Tijdens deze 
vergadering is het dus de bedoeling om alle grote/macro spelletjes in 
een kleine/micro versie te spelen en alle kleine/micro spelletjes in een 
grote/macro versie. Wat we daarmee allemaal mee gaan doen, zal je 
zondag wel te weten komen, maar het zal zeker terug een spetterende 
vergadering worden. Wij kijken er alvast naar uit en vergeet zeker je 
goed humeur niet   xxx de kabouterleiding  

 
25-26 april van ? tot ?: Sleepover vergadering 
 
Allerliefste kaboutertjes 

Aan het begin van het jaar, helemaal 
terug op den overgang, vroegen wij aan 
jullie welke vergaderingen jullie graag 
wilden doen dit jaar. We hebben toen 
van alles gehoord maar hetgeen dat wel 
uitstak was een sleepover vergadering. 
Daarom gaan wij samen met jullie van 
zaterdagavond tot zondagmorgen op het 
lokaal lekker chillen en genieten van het 
mooie leven. We gaan supertoffe dingen 
doen: we gaan spelletjes spelen, lekker 
roddelen met z’n allen, en misschien zelfs een filmpje kijken! Wat ook echt superleuk aan deze 
vergadering is, is dat jullie sowieso gelukkig naar huis gaan met een lach op jullie super schattige 
snoetjes en dat we mekaar allemaal weer een beetje beter gaan leren kennen. Wat jullie wel niet 
mogen vergeten om deze superleuke vergadering waar te maken is 2 euro meenemen. 

Dus beste kabouters, als het kan kom dan allemaal om mee te genieten van deze top-vergadering 
waar we veel gaan lachen en gewoon plezier maken! 

Dikke kussen xxx 

 
  



 
 
Zondag 3 mei van 9 tot 12 uur: Sportvergadering  
 
Helowkes, 
We gaan vandaag is zeer sportief zijn waaaaaaant het is sportvergadering 
jeeeeeej!!!!!!!!! We gaan met heel de groep en dan bedoel ik ook echt 
iedereen, kapoenen, kabouter (wij), welpen, jong gidsen, jong verkenner, 
gidsen en verkenners samen sporten. Wie heeft er al zin in wij al wel ze!! 
En hoe kan je je beste hier op voorbereiden? Dit begint met al zeker 
vandaag iets sportief aan doen zoals: zeker goede schoenen waar je goed 
in kan lopen, misschien toch nog wel een jas voor als het zou regen (wat 
wel goed kan zijn met al die stormen die geweest zijn) en natuurlijk jullie 
goede humeur. Je kan misschien ook met de fiets of al lopend naar de 
scouts komen zodat jullie al goed opgewarmd zijn en we er direct aan 
kunnen beginnen.  
DUS de boodschap is kleed je sportief, warm je al op en neem zeker je 
goed humeur mee en dan gaat het een mega bangelijke vergadering 
worden!!! 
Dikke kus XXX 
 
 
 

 
Nog even de belangrijke puntjes samengevat: 

- Kom zeker elke vergadering op tijd! 
- Zorg dat als je verkleed moet komen ook zeker verkleed komt. 

- Als je in uniform moet komen, moet je ook in volledig en correct uniform komen. 
- En neem zeker altijd jullie goed humeur mee!!! 

 

 
 
 
Zamba     Kali   Feere    Juta 
 



 

 
 
 Rikki    Kikki   Yoekie  
  



 

Welpen 
 

JoW Welpen, 

Het is alWeer een nieuWe gibersco, Wat gaat de tiJd tocH snel?! 

de Winter is biJna voorbiJ en Het zonnetJe komt al Wat meer 
kiJken! dit Wil zeggen dat de lente Weer biJna voor de deur 
staat en dat er nog Heel Wat leuke dingen gepland gaan 

gebeuren.  

 

zondag 1 maart van 9u – 12u: ontbiJtvergadering 

Welpen, 
een scoutsJaar is nooit compleet als er geen ontbiJtvergadering 
Wordt geHouden. duuuuuuuus, Ja Hoor, Hier is die dan!! de 
onWaarscHiJnliJke, ongezien leuke, ondoorbreekbare 
ontbiJtvergadering!!!! ‘raksHa, moeten WiJ al gegeten Hebben voor WiJ 
naar de vergadering komen?’ nee lieve Welpen, Jullie moeten nog niet 
gegeten Hebben! WiJ voorzien Heeeeeeel veeeeel lekkere dingen dus 
Jullie gaan zeker genoeg gegeten Hebben! ‘raksHa, moeten WiJ iets van 
drinken meenemen?’ nee lieve Welpen, Jullie moeten niets van drinken 
meenemen! er is soWieso Water op de scouts en Jullie leiding voorziet 
nog ander lekker drinken, WHoHooW verrassing!!! ‘maar raksHa, Wat 
met eventuele allergiee ̈n?’ WiJ gaan ons uiterste best doen om voor 
iedereen voldoende te voorzien en rekening te Houden 
met Jullie ficHes! We Willen dat 
iedereen gezellig samen kan eten, 
Want dat is ecHt Wel keigezellig. 
We Hopen Jullie dus ook allemaal 
dan te zien met grote Honger en 
neem 3 euro mee!! als Je niet kan 
komen deze vergadering, is Het 
Heel belangriJk dat Je dit op tiJd 
laat Weten dat We Weten Hoeveel 
eten en drinken We moeten 
voorzien! tot dan lekkerbekJesss 
tot dan!!! 

  



zondag 8 maart van 9u – 12u: leidingsWissel  

YoW vloggertJe, 

begin maart, dat Wil zeggen dat er al 5 maanden voorbiJ ziJn 
gevlogen. letterliJk… met ciara en dennis, Je Weet maar nooit. ziJn 
Jullie Jullie leiding ondertussen niet een 
klein beetJe beu? al Wie nu denkt ‘Ja eigenliJk 
Wel’, ik zou Het niet aan Jullie leiding 
vertellen maar WiJ Hebben Wel de oplossing. 
 
vandaag Wordt alle leiding in een grote 
pot gegooid en volledig door elkaar 
gescHud. Jullie zullen dus voor 1 keer een 
nieuWe ploeg voor Jullie kriJgen. zo leren 
Jullie eens andere leiding kennen en leert de 
leiding Jullie kennen! Hoe tof is da! HopeliJk begint de zon al een 
beetJe te scHiJnen en stopt Het met Waaien en dan kan Het alleen 
maar nòg leuker Worden! als ik Jullie Was, ik zou deze dag in Het 
groooooooot omcirkelen op de kalender. 
 
kom geWoon allemaal zeeeeeker naar de vergadering vandaag Want 
Het Wordt top! voor de rest verandert er voor Jullie niet Heel veel. 
Jullie leiding zal zorgen voor een super duper tof spel en de rest zien 
Jullie dan Wel! 
 
seg dag en bedankt Heeee!  

 

zondag 15 maart van 9u – 12u: vulkaanvergadering 

lieve Welpen, 

zoals Jullie al even Weten Hebben Jullie een super mega leuke 
leidingsploeg. maar ook deze lieve scHatJes ziJn Jullie gedrag Wel eens 
beu. als Het uit de Hand loopt kunnen sommige Wel eens ontploffen. 
niet enkel Jullie lieftallige leiding doet dit, Het komt nameliJk veel 
vaker voor: popcorn, vuurWerk, de puisten op tabaqui ziJn gezicHt en 
natuurliJk vulkanen. We Weten allemaal dat Jullie superlieve 
scHatJes ziJn die altiJd rustig ziJn en de kalmte beWaren, maar voor 1 
dag mogen Jullie eens uitbarsten zoals de 
pracHtige vulkaantJes die Jullie ziJn. na een 
vermoeiende en lange Week scHool en HuisWerk 
Wordt Het tiJd om Wat stoom af te blazen en 
Jullie Weer eens goed te amuseren op de scouts! 
Het Wordt natuurliJk Weer een spetterende 
vergadering Waar de vonken van afscHieten ;).  

dus scHuif die berg Werk aan de kant, eet Je 
baklava op en Haast Je naar Het lokaal! 

tot dan! 

 

  



vriJdag 20 tot zondag 22 maart: Weekend 

Yes Yes Yes‼  

Het is Weer zover voor een giga, mega, leuk Weekend met al de mega 
grave Welpenstaat voor de deur!  
dit is geen belofteWeekend maar een ecHt Welpen Weekend Waar We 
alleen maar leuke spelletJes gaan spelen!  
Het ziJn drie volle dagen vol fun, energie, dikke vriendJes en (HopeliJk) 
goed Weer! 

Het Weekend begint vriJdag 20 maart en Het 
loopt tot zondag 22 maart. over Het 
Weekend zelf kriJgen Jullie meer info via een 
brief die de ouders via de leden kriJgen en er 
Wordt ook nog een mail rond gestuurd! 

WiJ Hopen dat Jullie met zen allen aanWezig 
zullen ziJn!  

Want Het gaat Hier een mega leuk Weekend 
ziJn! 

WiJ Hebben er alleszins veel zin in!  

 

vriJdag 27 tot zondag 29: geen vergadering  

JoW JoW gasten! 

dit Weekend kunnen Jullie nog Wat uitrusten van dat ongelofeliJk 
bangeliJk Weekend van vorige Week en Wat bekomen van die oersaaie 
Week scHool die net gepasseerd is. ik merk dat Jullie er ook niet goed 
van ziJn Hoe lang eigenliJk 5 volledige dagen duren. dat ziJn 120u, 
7200 minuten, 432000 seconden, alloW, niet moeiliJk dat Jullie moe ziJn! 

vandaar dat WiJ met de voltallige leidingsploeg beslist Hebben dat 
Jullie een WeekendJe rust verdienen. laat Jullie maar goed verWennen, 
pak een uitgebreid badJe, doe alles op uW gemakske, laat de mama en 
de papa maar ontbiJt op bed brengen en oH alles cHill dit Weekend. 
geen geHaast om op tiJd op de scouts te ziJn of leiding die u laat 
pompen Want Je Hebt uW petJe niet biJ…… nee vandaag is Het 
‘Welpendag’ en oH Wat gaat Jullie dat goed doen!  

We kiJken er al enorm naar uit om Jullie 
frisse snoetJes terug te zien volgende 
Week, en Houdt u maar vast aan de 
takken van de bomen, Want volgende 
Week Wordt een knaller van formaat!!!  

see Yaaaaaa!! 

 

 

  



vriJdag 3 april van 19u tot 21u: gezellige avondvergadering  

HopeliJk ziJn Jullie allemaal al bekomen van Het Weekend, WiJ, de 
leiding, alvast Wel!  

HoeWel We genieten biJ Het zicHt van Jullie slaperige, entHousiaste 
HoofdJes op een zondagmorgen laten We Jullie nu lekker uitslapen 
deze zondag. 

om eens zot te doen gaan WiJ eens op een vriJdagavond lekker 
samenkomen. Wie Heeft er nu geen zin om op een vriJdagavond lekker 
op Het gemakJe Wat plezier te Hebben met de beste leiding ter Wereld?? 
in de avond gebeuren de gekste dingen, biJ volle maan komen er 
dingen tot leven, in Het donker branden mensen kaarsen en gaan 
mensen op pad. biJ zonsondergang gebeuren er af 
en toe romantiscHe dingen tussen stoere Welpen en 
lieve kabouters. Je Hoort biJ Het vallen van de 
avond Het Wegebben van de vogelgeluiden en Het 
gevoel koude Wind met Het ritselen van de bomen 
met ergens in de verte Het bekende liedJe, amper 
Hoorbaar maar Wel magiscH… 

ooo Heer 

De avond is neergekomen, 

De zonne zonk, het duister klom… 

De winden doorruisen de bomen, en verre sterren staan alom… 

 

vriJdag 10 tot zondag 12 april: geen vergadering 

JoW Welpen, 

dit Weekend Hebben Jullie geluk! Jullie kunnen Jullie deze 
zondagocHtend Weer eens goed omdraaien in bed en een paar uurtJes 
langer slapen dan anders, beter kan tocH niet?!    

dus laat die sleepovers maar komen!  

dit Weekend ziJn WiJ (de leiding) op Weekend Waardoor de vergadering 
een WeekJe Wordt uitgesteld! maar geen scHrik! vanaf volgende Week 
staan WiJ Weer paraat met een mega, vette, grave vergadering.   

WiJ Hopen Jullie met veel vreugde en entHousiasme terug te zien op de 
volgende vergadering! 

 

veel liefs, 

 

  



zondag 19 april van 9u – 12u: bosuilvergadering  

liefste Welpen,   

vandaag is Het bosuilvergadering. Het stadion ligt in Het district 
deurne en is Het tHuisstadion van roYal antWerp fc. in de volksmond 
Heet Het stadion ook "den bosuil". vanWege de sfeer tiJdens de 
matcHen Wordt ook gesproken van "de Hel van deurne-noord". 
tHuisclub roYal antWerp fc speelde eerst op Het WilrYckscHe plein (als 
exercitieterrein ook Het "plaine des manœuvres" genoemd). vervolgens, 
in 1893, Werd een veld geHuurd aan de transvaalstraat in de WiJk 
zurenborg. door de toenemende bebouWing in deze buurt diende de 
club al snel te verHuizen. vanaf 1895 speelde men op een terrein naast 
de velodroom van zurenborg. viJf Jaar later verHuisde antWerp fc 
naar de broodstraat. sinds 1923 speelt antWerp fc in de bosuil. tiJdens 
Het seizoen 1928-29 moest, vanWege een ruzie 
met de eigenaren van Het bosuilstadion, 
tiJdeliJk uitgeWeken Worden naar de velden 
van bercHem sport en beerscHot. Wisten Jullie 
trouWens dat roYal antWerp fc de oudste 
voetbalclub Was. daarom gaan We dit 
Weekend dit Weekend allerlei balspelletJes 
spelen 
 

tot dan! 

 

 

zondag 26 april van 9u – 12u: expeditievergadering 

scHatJes van patatJes, engeltJes en bengeltJes, stoere knapen en apen, … 

vandaag Wordt Het niet zomaar een vergadering. vandaag gaan We 
op expeditie. 

de vikingen Hebben door expedities engeland, iJsland, groenland en 
noord-amerika gevonden. ze kWamen zelfs zover als constantinopel. 
columbus Heeft amerika gevonden tiJdens ziJn expeditie en ook vele 
anderen Hebben onvoorstelbare ontdekkingen gedaan tiJdens Hun 
avonturen. nu is Het aan Jullie om een eigen avontuur te Hebben. Wat 
gaan Jullie allemaal ontdekken tiJdens de expeditie? misscHien Wel een 
verborgen scHat of een nieuW land of Wel een extra leiding of Welp.  

om deze spannende en ongetWiJfeld leuke 
expeditie te kunnen verWezenliJken moeten 
Jullie Wel 2 euro meenemen, Want Het 
lokaal kennen Jullie al goed genoeg dus 
gaan We Het ongeWisse in van verre oorden.  

HopeliJk zien We Jullie in grote getalen, 
Want expedities ziJn succesvoller met meer 
stoere deelnemers. 

 



Hathi Raksha KAA Bagheera 

zondag 3 mei van 9u tot 12u: sportvergadering 

beste sportievelingen, 

vandaag is Het sportvergadering. smeer Je beentJes maar al in Want 
We gaan zWeten. zWemmen, fietsen, lopen, voetbal, … geen sport is ons 
te zWaar. laat Je plaYstation vandaag maar aan de kant staan Want 
We gaan sporten. kan JiJ nu Heel goed voetballen dan is dit Je kans 
om te laten zien Wat Je Waard bent, maar ook voor de minder 
sportieve Welpen is dit de kans om Hun sportieve talenten biJ te 
scHaven.  

meedoen is belangriJker dan Winnen, 
maar tocH is een goede inzet van groot 
belang op deze sportvergadering. een 
goed samenspel of goede conditie ziJn 
dan ook van groot belang en spelen 
zeker een grote factor in een sportieve 
overWinning. tocH kunnen ecHte 
sportmannen ook goed tegen Hun verlies. 
bereid Je dus voor op een van de meest 
actieve vergaderingen van Het Jaar. 

 

 

 

Welpen, dit Was de gibersco voor maart en april! WiJ Hebben er 
alvast zin in!  

 

een paar belangriJke data voor de ouders, scHriJf ze dus zeker 
in de agenda! 

 

20 – 22 maart: 2de Weekend 

27 -29 maart: geen vergadering 

11 – 20 Juli: grootkamp 

 

  

 



Jong gidsen 
 

Hallokes jong gidsen hier hebben we al de 4de gibersco. We vliegen er echt snel door. Wij 

hebben het al heel erg leuk gehad en wij hopen jullie ook. Natuurlijk wordt deze gibersco 

ook weer superleuk en gaan jullie er erg van genieten.  

 

 

Vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart: Duodagen 

Jaweeeeeel het is Duodagen!! Het mega supertof weekend waar derdejaars van het 

begin van het jaar altijd al naaruit kijken. Nu is het eindelijk zover! Tijd om de andere 

jonggivers van het district te leren kennen. Jazeker, meisjes én jongens. Én je leert 

ze niet alleen kennen, je gaat er ook nieuwe vrienden en vriendinnen maken of zelfs 

meer dan dat...? Conclusie; een topervaring om nooit meer te vergeten en het beste 

van al is dat de we dit weekend binnen 3 jaar nog eens overdoen onder een andere 

naam: Giverdagen. Dus er is helemaal geen reden om jaloers te zijn op de eerste en 

tweede jaars die kunnen uitslapen dit weekend. Lees ook zeker de brief nog eens na 

die we via mail sturen naar jullie ouders. 

 



 

 

Zondag 8 maart van 9u tot 12u: Leidingswissel 

Yow vloggertjes 

Begin maart, dat wil zeggen dat er al 5 maanden voorbij zijn gevlogen. Letterlijk… 

met Ciara en Dennis, je weet maar nooit. Zijn jullie jullie leiding ondertussen niet 

een klein beetje beu? Al wie nu denkt ‘ja eigenlijk wel’, ik zou het niet aan jullie 

leiding vertellen maar wij hebben wel de oplossing. 

Vandaag wordt alle leiding in een grote pot gegooid en volledig door elkaar geschud. 

Jullie zullen dus voor 1 keer een nieuwe ploeg voor jullie krijgen. Zo leren jullie eens 

andere leiding kennen en leert de leiding jullie kennen! Hoe tof is da! Hopelijk begint 

de zon al een beetje te schijnen en stopt het met waaien en dan kan het alleen maar 

nòg leuker worden! Als ik jullie was, ik zou deze dag in het groooooooot omcirkelen 

op de kalender. 

Kom gewoon allemaal zeeeeeker naar de 

vergadering vandaag want het wordt top! 

Voor de rest verandert er voor jullie niet 

heel veel. Jullie leiding zal zorgen voor een 

super duper tof spel en de rest zien jullie 

dan wel! 

Seg dag en bedankt heeee!  

 

 
Zondag 15 maart van 9u tot 12u: Jins vergadering 

Hey hoi lieve jonggidsen! Vandaag wordt sowieso de leukste vergadering van het jaar want 

hij is gemaakt door jullie jins. Bij deze jullie jins zijn zo die 2 supertoffe personen dat voor 

2 maanden mee jullie leiding komen spelen :))  
Nee het is niet TikTok dansjes maken en nee we gaan ook geen dance battle doen.Aangezien 
Deurne echt “the place to be” is, gaan we 
onze eigen gemeente een beetje onveilig 
maken. Nene mopje, we gaan gewoon 
supersaai een wandeling maken 
doorheen Deurne en echt niks leuk doen. 
Misschien museumpje bezoeken als we 
genoeg tijd hebben, f*cking chill ofni? 
Als je het echt ni kan laten, mag je altijd 
verkleed komen als uw favoriete jin!!  
(Dat is dus in perfect uniform met alles 
erop en eraan) ;))  
Wij kijken er alvast superhard naar uit en 
jullie natuurlijk ook na het lezen van 
deze Gibersco. 



Dikke kussen van jullie geweldige jins (en leiding) xoxo 
 
Vrijdag 20 maart tot zondag 22 maart: planningsweekend (GEEN VERGADERING) 

Beste teleurgestelde kinderen of gelukkige kinderen dat jullie nog is langer in jullie 

bedje kunnen liggen. Jullie hebben het waarschijnlijk al door maar het is dit 

weekend geen vergadering. Dit omdat jullie supertoffe, geweldige, originele, 

gemotiveerde leiding dit weekend jullie kampen in elkaar gaan steken. Wij gaan 

ervoor zorgen dat jullie de tofste foeriers hebben, de leukste activiteiten en 

natuurlijk het beste kamp en paaskamp dat jullie al ooit gehad hebben. Dus nu 

snappen jullie hopelijk wel waarom het geen 

vergadering is en hebben jullie ons al lang 

vergeven  . Wij gaan jullie natuurlijk heel 

erg missen deze week en zullen veel denken 

aan hoe jaloers wij zijn dat jullie mogen 

uitslapen terwijl we goed aan het werken zijn.  

Wij wensen jullie een rustige zondag toe jullie 

leiding FOSB  

 
Zondag 29 maart: Geen vergadering 
Hooh weeral geen vergadering?? Wa isda me 
de leiding seg? 
Onze excuses allerliefste jonggidsen maar ook dit weekend is er geen 

vergadering… Maar niet getreurd, dit betekent dat jullie nog eens lekker lang in 
jullie warme bedje kunnen blijven liggen. Of is keihard voor school te werken.  
Of misschien weet je helemaal niet wat je nu moet doen? 
Awel ik zal voor jullie een lijstje maken van dingen die je kan doen op een zondag: 
- Gaan spelen bij een vriendje of vriendinnetje 
- Een cake bakken 
- Een tekening maken 
- Je ouders verwennen met een ontbijtje 
- Lekker lang tv kijken 
- Buiten spelen 



- ... 
Er is dus super veel te doen op een zondag dus ik ben er zeker van dat jullie jullie 
niet gaan vervelen  
Veel kusjes van jullie leiding xxxx 
Vrijdag 3 april van 19u tot 23u: Bernie kinder fuif 
 

Vandaag is zoals al lang geweten de Bernie kinder fuif waar wij jullie gaan 

verwennen met een keileuk feest waar je al je vrienden, vriendinnen, familie mee 

naar toe mag nemen. Dit is zoals jullie ook al weten voor ons kamp te financieren 

dat we veel leuke dingen kunnen gaan doen dus zeker veel mensen uitnodigen want 

het wordt echt heel erg leuk. Alle informatie zouden jullie gehad moeten hebben 

maar hier nog een korte uitleg. Het feest start om 19u en gaat door tot 23u de inkom 

is 3 euro als je het voor het feest koopt en 4euro als je het de dag zelf koopt. Voor 

de ouders jullie zijn we zeker niet vergeten jullie mogen binnen zonder inkom en 

jullie kunnen genieten van een 

lekker drankje in het 

leidingslokaal (prijzen zoals op 

een slag) en voor de kinderen is 

het natuurlijk alcoholvrij  . Wij 

hebben dat jullie met heel veel 

komen en dat we er een leuk feest 

van kunnen maken.  

Vriendelijke groeten het jonggiver 

feestteam.  

 

12 april: geen vergadering  

Heeey liefste jonggidseuuuuuh! Het is vandaag weeral geen vergadering! We horen 

jullie gejammer tot bij ons maar jullie zullen toch nog even jullie allerleukste leiding 

van de scouts Sint-Bernadette te Deurne-Noord van groep Morckhoven moeten 

missen! Maar het paaskamp komt er bijna aan dus we zijn snel terug! Voor velen 

van jullie is dit de eerste keer op paaskamp, zeeeeer spannend dus!! Niet 

gevreesd, het wordt een zalig kamp met veel spelletjes! Veel van jullie gaan ook de 

eerste keer in een tent slapen en koken op een zelfgemaakt kookvuur met 

zelfgehakt hout! Ook eten 

gaat op zelfgemaakte stoelen 

en tafels door! De beloftes 

gaan ook door op dit kamp, 

dit maakt het kamp nog 

specialer dan het sowieso al 

gaat zijn! Wij kijken alvast uit 

naar dit mega awesome, 

geweldig kamp! Hopelijk 

jullie ook?! Begin straks al 

maar met jullie 

JEEEJ SLAPEN 



SCOUTSRUGZAKKEN in te pakken en vergeet niets!! Eerst nog even uitrusten zodat 

jullie met alle energie kunnen vertrekken!  

C u soon, meisjes!!!  

XOXO, jullie allertofste leiding  

 

 

 

Paaskamp 13/04 – 17/04 

Beste jonggidskens, 

Bij deze jullie officiële uitnodiging voor het paaskamp van 

2020, yeeeey.  

Dit is een tentenkamp die jullie natuurlijk zelf gaan 

moeten opzetten, dus probeer al maar genoeg te oefenen 

in de tuin met een 3 seconden tentje, want oefening baart 

kunst. We zullen ook onze eet- en vuurshelter zelf 

sjorren, dus train daar ook nog maar wat op. We gaan nog 

proberen om hier een extra vergadering voor te voorzien, 

zodat onze shelters en tenten niet weg gaan vliegen. 

Sjorren is natuurlijk belange na niet het enige wat we 

zullen doen, zoals elk kamp gaan we heel toffe grote 

spelletjes spelen.  

Het wordt een gigantisch leuk kamp, dus allemaal zeker 

komen. Hoe meer hoe beter! Moest je niet kunnen komen, dan laat je dat maar tijdig 

weten.  

Meer informatie zal uiteraard nog volgen in de 



 

Zondag 26 april van 9u tot 12u: Vsco themed birthday party 

 

Vandaag is er niet 1 iemand jarig maar zijn er 2 mensen jarig! 

Joepiee dubbel feest. 

Vandaag zijn namelijk Philippe en Olivia jarig. Hip hip hoeraaaa!! 

Ze zouden graag deze zondag hun 

verjaardagsfeestje doen. Daarom nodigen ze 

jullie allemaal uit om mee te komen vieren. Ze 

hebben vsco als thema gekozen voor hun 

feestje. 

Zie dus maar dat jullie allemaal heel goed 

verkleed zijn als een echte vsco-girl. 

Dit wordt vast en zeker het leukste feestje dat 

je ooit hebt meegemaakt, vol leuke partygames. 

Laat zeker weten wanneer je er niet bij kan zijn. 

Hopelijk zullen jullie allemaal aanwezig zijn  

Je moet vandaag ook niet ontbijten thuis want 

vandaag krijgen jullie eindelijk jullie ontbijtje die 

jullie hebben verdiend door heel veel 

marsepein te verkopen. 

Tot dan feestvarkentjes! 
We love you 

Xoxo Jullie leiding  

 

Zondag 3 mei van 9u tot 12u: sportvergadering  

Deze zondag vinden op onze scouts verschillende soorten sporten plaats, voor de 

sportievelingen en ook voor de minder sportievelingen. Dus ook al sport je niet, 

moet je er toch zeker bij zijn, want sfeermakers hebben we altijd nodig. We gaan 

uiteraard zo gevarieerd mogelijk en hebben daardoor we voor ieder wat wils. Er zou 

wel eens een kans kunnen tussen zitten dat wij speciaal voor jullie wel een nieuwe 

sport hebben bedacht of misschien geeft Sander wel een initiatieles rugby. Een 

goede vorm van teambuilding kan ook wel en voor de rustige onder de groep anders 

een spelletje darten of een kaartspelletje. Maar als je zou willen kunnen we jullie er 

ook laten uitzien als een echte bodybuilder. Je ziet het alles is een voordeel deze 

dag want er gaat toch niets boven gezellig samen met je vriendinnen sporten en 

terwijl plezier maken. Dus aan iedereen tot zondag en vergeet niet je sportiefste 

humor en een stevige sportoutfit niet.  



 

 

 

 

 

 

 

Dit 

was 

dan 

alweer de 4de gibersco hebben jullie de geheime boodschap gevonden stuur die dan 

zeker door in de watsappgroep  

Een paar dingen moeten wij wel nog eens zeggen: 

1. Kom zeker in perfect uniform dit doen jullie wel kei goed!! 

2. Minstens 3 dagen op voorhand afzeggen dit gebeurt de laatste tijd niet zo heel 

goed :/  

3. Zorg dat je altijd warm genoeg gekleed bent. 

4. Eerste vergadering van de maand mag je nog steeds iets te eten meenemen voor 

een gezellig ontbijtje. 

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart: Duodagen 

Vrijdag 3 april van 19u tot 23u: Bernie kinder fuif 

Dit was alles tot de volgende gibersco jullie topleiding FOSB 



 

 

 

  



Jongverkenners 
Hierbij de nieuwe gibersco!!! 
Hou jullie al maar schrap want deze gibersco staat vol weetjes 
en veel interessante vergaderingen! 
Zoals hhrrees op wieltjes trickshot vergadering en nog veel meer!! 
Ga maar snel lezen tot bij de vergadering boys!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 01/03 Duodagen  

Het is tijd voor het weekend waar de 3de jaars al immens lang naar 
uitkijken! Ze hebben de afgelopen twee jaar steeds zitten balen dat ze 
niet mee mochten op duodagen, wij begrijpen dat! Duodagen is niet 
zomaar een weekend, nee het is HET weekend der weekends! Het 
wachten is eindelijk gedaan liefste derdejaars! Het wachten is eindelijk 
gedaan liefste derdejaars! Dit weekend mogen jullie de eer van den 
Bernie gaan verdedigen op 3BB! Hier nemen jullie het op tegen de 
derdejaars van alle andere scoutsen in ons district! Welke scoutsen 
zitten er dan allemaal in het district Morckhoven? Awel de Ranst, 
Wommelgem, Borsbeek, Aleydis, Pius X, Xaverius, 68, Rumoldus en 
natuurlijk de mooiste scouts van allemaal, den Bernie! Samen met de 
jonggidsen gaan we dit weekend dus de eer hooghouden van den 
Bernie. Want onthoudt altijd: Bernie is het licht! Voor de eerstejaars en 
de tweedejaars is er dit weekend geen vergadering. Jullie moeten nog 
even wachten totdat jullie op duodagen kunnen gaan … Alle verdere 
info volgt in een brief! 

 

 



Zondag 08/03 Leidingswissel van 9u00 tot 12u00 

Begin maart, dat wil zeggen dat er al 5 maanden voorbij zijn gevlogen. 
Letterlijk… met Ciara en Dennis, je weet maar nooit. Zijn jullie jullie leiding 
ondertussen niet een klein beetje beu? Al wie nu denkt ‘ja eigenlijk wel’, ik 
zou het niet aan jullie leiding vertellen maar wij hebben wel de oplossing. 

Vandaag wordt alle leiding in een grote pot gegooid en volledi g door 
elkaar geschud. Jullie zullen dus voor 1 keer een nieuwe ploeg voor jullie 
krijgen. Zo leren jullie eens andere leiding kennen en leert de leiding jullie 
kennen! Hoe tof is da! Hopelijk begint de zon al een beetje te schijnen en 
stopt het met waaien en dan kan het alleen maar nòg leuker worden! Als ik 
jullie was, ik zou deze dag in het groooooooot omcirkelen op de kalender. 

Kom gewoon allemaal zeeeeeker naar de vergadering vandaag want het wordt top! Voor de rest 
verandert er voor jullie niet heel veel. Jullie leiding zal zorgen voor een super duper tof spel en de 
rest zien jullie dan wel! 

Seg dag en bedankt heeee! 

 

 

Zondag 15/03: Trickshot vergadering van 9u00 tot 12u00 

Yo fakka strijders alles goed? Deze vergadering wordt hayek lijp. 
We gaan gewoon een hele vergadering lang herres zetten en 
gekke trickshots gooien je weet toch dreirrie. Voor de zekerheid 
zal ik snel eens uitleggen wat een trickshot is.  

 Trick shot 
Slag waarbij de bal op ongebruikelijke, amusante en getructe 
wijze wordt geslagen, bv. met extra korte of lange golfstokken  
Dit wil dus zeggen dat we allemaal coole ‘goals’ etc gaan 
proberen maken. Dit door op een ‘onmogelijke’ manier te 
gooien/slagen… of door gebruik te maken van een ongebruikelijk 
voorwerp. Voor wat inspiratie check zeker wat filmpjes op 
youtube. Zeker die van dudeperfect eens bekijken! Net als 
filmpjes waar mensen een hele ‘knikkerbaan’ maken waar een 
pingballetje van de trap valt en over een rad gaat etc om zo in het goaltje te vallen. 
Tot dan! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 22/03: Jin vergadering van 9u00 tot 12u00 

Hey jongens! Vandaag wordt een speciale 
dag! Het is namelijk de laatste keer zijn dat de 
Jins mee de vergadering leiden. We weten dat 
dit zeer jammerlijk is maar niet getreurd! De 
Jins gaan er een mega, coole, toffe, zalige (en 
misschien wel de beste) vergadering van 
maken! Maar wat zullen we nu vandaag exact 
doen? Gaan we een beursspel doen? Of gaan 
we een vettige vergadering hebben? Dat is 
altijd leuk, toch? Het kan ook zijn dat we 
misschien wel terug een 
techniekenvergadering houden want die technieken van de jongverkenners mogen nog wel wat 
bijgeschaafd worden! Nee hoor, éen ding weet je al zeker, techniekenvergadering gaat het zéker niet 
worden daar mag je gerust van zijn!  Dus kom zeker af want het wordt de max!  

PS. Vergeet niet om in uniform te komen! Dus ja, ook bottinnen!  

See ya boysss 

Xoxo  

De beste leiding EVER! 

 

Zondag 29/03: Geen vergadering 

Hello guys! Unfortunately, there is no gathering today. 

Maybe, you are wondering why this text is in English? Well, today it’s St. Patrick’s 
Day! Dit is de nationale feestdag van Ierland waarbij men de beschermheilige van 
het land herdenkt. Wie zou die beschermheilige kunnen zijn? En nee het is niet 
de Patrick van om den hoek. Deze meneer was Sint-Patricius. Misschien ken je 
deze feestdag wel? Overal groene kleuren en tekeningen van ‘een dwerg’ die 
goud aan het zoeken is. Er is ook een mega tof spelletje in de appstore of in de 
playstore. *ondertussen ben je al jouw gsm aan het bovenhalen en dat 
spelletje aan het zoeken en ben je blij dat de leiding nu jou gsm niet kan 
afpakken voor de zoveelste keer ;)*  

Maar dus jongens, probeer van deze speciale dag te genieten (ook al zijn we er 
niet en is dit dus een héél moeilijke opgave). Voor de slimmerikken onder ons, het is vandaag geen 
vergadering omdat wij, jullie leiding, op weekend zijn! 

Goodbye my zwijntjes xoxo 

PS : Het is vandaag helemaal geen Sint Patricksday, ik had gewoon zin om jullie wat bij te leren over 
deze speciale dag ! 

 

 



 

05/04 Paaskamp (GEEN VERGADERING), wel paaskamp   

Heeej gasten!  

Het is alweer eens vakantie! En het is nog maar de 
eerste week van de paasvakantie! Wat het jaar snel 
toch? Kan het trager AUB? MAAR wat is een 
paasvakantie zonder een paaskamp? Gaat er al een 
belletje rinkelen?  

NEE? Wel maandag 6 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. 
   

Wij, de leiding kijken er heel hard naar uit om met jullie een zotte week te beleven! Wij hopen dat 
jullie met al jullie enthousiasme en humor aanwezig zullen zijn, tot dan! 

 

12/04 Geen vergadering 

Hallo daar jonge varkens, welkom bij alweer een nieuw 
tekstje in de gibersco! Wij hopen dat jullie allemaal zeer hard 
hebben genoten van het paaskamp! Hopelijk was het niet te 
koud en hebben jullie jullie goed geamuseerd! Omdat wij 
weten dat jullie allemaal waarschijnlijk heel erg moe zijn van 
de afgelopen week, hadden wij het idee om op deze zondag 
geen vergadering in te plannen. De meeste van jullie denken 
nu, waw onze leiding is eigenlijk toch wel slim; ik kan dat 
uitslaapmomentje goed gebruiken! Langs de andere kant, er 
staat jullie nog een week vakantie te wachten! Misschien 
gaan jullie nog eens op reis, misschien moeten jullie thuis wel 
klusjes doen, maakt ons allemaal niet uit, zorgt dat ge ervan geniet! Op deze zondag is het dus geen 
vergadering, maar geniet zeker wel van uw dag! Tot de volgende manne!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 19/04 HRRRREESSS op wieltjes 

Waarom zit er in het zwembad van sint-bernadette geen water? 
Voor de mensen dat niet kunnen zwemmen. 
Fakka gangsters jullie hebben allemaal al wel gehoord van 
mariokart. 
Vandaag is de dag om jullie te bewijzen. 
Wie er nu eigenlijk de beste Drift King is (ADK). 
Jullie kunnen thuis al wat films bekijken zoals fast and furious. 
Want vandaag gaan wa gassen op de linkerbaan. 
Zorg dat je op tijd van versnelling veranderd want het wordt 
hrrrssss in Deurne. 
Neem zelf wat bananen mee om te gebruiken als power ups 
 . 
Zorg dat je kniebescherming en eleboogbeschermeng stevig 
vast zit. 
Want de parking van de Makro is beton. En dat doet pijn. 
Owen kijk uit met je schouder wij zullen erop letten. 
Dus we zien jullie zo liefst mogelijk met veel komen.  
Want hhhrrreesss hhrrreeeesss hrrreeesss. Robin, Casimir en Brettley signed out. 

 

Zondag 26/04 Kampthema Vergadering 9u00-12u00 

Allright boys, zoals jullie weten staat er een super-mega-bangelijk kamp op ons te wachten en dit 
kamp heeft natuurlijk ook een thema. Het thema iiiss… HAHAHA als je dacht dat we het hier al gingen 
verklappen zit je goed mis. Nee nee als je het wil weten moet je maar naar deze vergadering komen. 
Ben je er niet of kan je niet komen? Ai ai dat is lastig... Tja dan zal je het pas op kamp te weten 
komen he. Mopje he. Maar zie dat jullie er allemaal zijn want dit gaat toch ook wel een super-mega-
bangelijke vergadering worden. Zoals gewoonlijk, als je niet kan bel dan af of stuur een mailtje zodat 
we op de hoogte zijn. Om zeker te zijn dat jullie de gibersco wel echt gelezen hebben is hier een 
belangrijke vraag voor op de vergadering: wat is groot en 
heeft twaalf tenen? Ziezo, zie dat jullie voorbereid naar 
deze vergadering komen (met andere woorden de vraag 
oplossen) en jullie zullen het thema snel te weten komen. 
See you there! Lots of love van de beste leiding ter wereld. 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 03/05 Sportvergadering 9u00-12u00 

Hey boysss, 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 5 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 2019 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 varkensss!!! 

 

 

Dat was het dan boys deze paar maanden waren puur fun. 
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. 
Geniet ook maar van de volgende vergaderingen die je ook al snel zult kunnen gaan lezen in de 
volgende gibersco. 
See you soon dreiries. 
Hier is nog een leuke meme om het te finishen. 

 

 

Brettley, Casimir en Robin 



Gidsen 
Jow liefste gibbertjes, hier zijn we weer met meer 
weer (en vergaderingen). De vorige gibersco was weer 
erg leutig, maar zal in de toekomst alom welbekend 
staan als een eruuuug winderige en kille periode. 
Deze gibersco zal ons nieuw, warm en gezapig licht 
brengen! Met de lente op komst plannen wij het liefst 
buiten vergaderingen, want wie wordt daar nu niet 
vrolijk van? Ook minder goed nieuws, en dat is dat 
deze gibersco veel vergaderingen zijn weggevallen 
doordat het een erg drukke periode is, zowel voor 
jullie als voor ons! Maar niet getreurd! Want met een 
gezapig paaskamp in zicht worden al onze zorgen 
weggezwieberd! Check ook zeker de laatste 
mededelingen over de kampen! 

 

 

Zondag 1 maart: GEEN vergadering 

Het is zondag, de wekker gaat weer om 8.00u, met één oog 
dichtgeknepen tegen het felle licht van de realiteit en nog 
nagenietend van die episch zwoele droom van vannacht strompel 
je de keuken binnen. Naar goede gewoonte zet je de koffiepot 
op, pers je het fruitsap en bak je een eitje. Na deze netjes 
voor de deur van je mama en papa gezet te hebben probeer je 
tevergeefs de slaap uit je ogen te spoelen. Alvorens je 
perfecte uniform aan te trekken inclusief botinnes duw je met 
een weloverwogen tegenzin in 
het ochtendgevoel je portie 
energie voor de voormiddag 
naar binnen. Het ontbijt is nu 
eenmaal de balangrijkste 
maaltijd van de dag! Al 
fietsend naar de enige plek 
die soelaas brengt op een 
zondagochtend vervloek je je 
blote benen en de snijdende 
februariekou. Ergens in je 
achterhoofd voelde je al wel 
dat er iets niet helemaal 



pluis was toen je vanmorgen je fiets opstapte, maar de harde 
realiteit dringt pas binnen in je grijze massa wanneer je 
merkt dat je favo leiding helemaal nergens te zien is. 
Gepanikeerd loop je naar ons te zoeken en vraag je smekend aan 
de groepsleiding om toch maar een vergadering te geven voor 
jou en je hopeloze vriendinnen. Het kan echter niet baten, en 
na een uur zoeken en smeken kom je tot het besef dat geen 
vergadering wilt zeggen dat er geen vergadering is. Gelukkig 
besef je dat je leiding aan het zwoegen is voor een perfect 
tot in de puntjes uitgedacht kamp voor te berreiden. Met een 
gerust gevoel kruip je weer je warme bedje in, gelukkig duurt 
deze nachtmerrie maar voor 1 weekend! 

 

 

Zondag 8 maart: leidingswissel van 9 tot 12 uur 

Begin maart, dat wil zeggen dat er al 5 maanden voorbij zijn 
gevlogen. Letterlijk… met Ciara en Dennis, je weet maar nooit. 
Zijn jullie jullie leiding ondertussen niet een klein beetje 
beu? Al wie nu denkt ‘ja 
eigenlijk wel’, ik zou het 
niet aan jullie leiding 
vertellen maar wij hebben wel 
de oplossing.  

Vandaag wordt alle leiding in 
een grote pot gegooid en 
volledig door elkaar geschud. 
Jullie zullen dus voor 1 keer 
een nieuwe ploeg voor jullie 
krijgen. Zo leren jullie eens 
andere leiding kennen en leert 
de leiding jullie kennen! Hoe tof is da! Hopelijk begint de 
zon al een beetje te schijnen en stopt het met waaien en dan 
kan het alleen maar nòg leuker worden! Als ik jullie was, ik 
zou deze dag in het groooooooot omcirkelen op de kalender.  

Kom gewoon allemaal zeeeeeker naar de vergadering vandaag want 
het wordt top! Voor de rest verandert er voor jullie niet heel 
veel. Jullie leiding zal zorgen voor een super duper tof spel 
en de rest zien jullie dan wel!  

Seg dag en bedankt heeee! 

 

 



Zondag 15 maart: stadsspel van 9 tot 14 uur 

Omstreeks 1400 was Antwerpen nog een betrekkelijk kleine stad, 
met nog geen 10.000 inwoners. In 
1500 had de stad ongeveer 50.000 
inwoners, omstreeks 1560 werd het 
aantal van 100.000 bereikt. Onder 
keizer Karel V was Antwerpen de 
belangrijkste handelsstad in 
Europa benoorden de Alpen. Hand in 
hand met de toenemende welvaart 
ging een ongekende culturele 
bloei. Nu kennen we deze metropool 
vooral als een oord van plezier en 
vertier. Als ware 
ontekkingsreizende toeristen in 
eigen streek zullen we deze zondag afzakken naar deze 
schitterende parel aan de Schelde. Elke bomma die rustig haar 
inkopen was aan het doen en elke net iets te dikke amerikaanse 
bezoeker weze gewaarschuwd. Want naar goede gewoonte gaan we 
de koekenstad weer op stelten zetten. Daar we Antwerpen langer 
als een halfuur willen laten genieten van onze fabulous 
aanwezigheid duurt deze vergadering wat langer, maar ik neem 
aan dat niemand daar wat op tegen heeft! 

 

 

Vrijdag 20- zondag 22 maart: GIVERDAGEN 

YAAAAASSS!!! Het is weer eens tijd voor 
de giverdagen! Wat houdt dat nu juist in? 
Sorry eerste- en tweedejaars maar jullie 
hebben hier nu even niet veel aan, want 
dit betekend dus dat de leiding samen met 
de derdejaars op weekend gaan met alle 
andere derdejaars van het hele district 
morckhoven! Mega foking nice!! Maar vrees 
niet jonge veulens, over 1 of 2 jaar is 
het ook aan jullie.  

Oke derdejaars, wat houdt dit nu in voor 
jullie: het thema is “De Ark van Noah”. 
Hiervan is ook al een brief gestuurd naar 
jullie mammies en pappies, dus als je er 
nog niets van wist moet je de schuld maar 
op hen steken. Zie zeker dat jullie 
optijd betaald hebben anders kan je 



misschien niet mee en dat zou erug jammer zijn. Misschien kan 
je daar zelfs een knap gasje van den borsbeek en of de 
rumoldus scoren. Who knows he.  

Maar allee derdejaars, wij hopen jullie allemaal daar te zien 
want wij hebben er alvast heel veel zin in!!  

Toedeloeeeee  

Xoxo REN 

 

 

Zondag 29 maart: GEEN vergadering 

Maar leidiiiing is het nu weeral geen vergadering?? Komaan das 
echt ni leuk he! Gast komaan ik wil gewoon naar de scouts 
komen omdat jullie de leukste leiding ooit zijn maarja jullie 
zijn er bijna nooit meer… Oooh ja kinders, wij zouden dat toch 
ook zo graag doen maar je het is lolweekend voor de leiding, 
en als we nu kunnen kiezen… Ja dan is die keuze wel snel 
gemaakt zene. Tuurlijk kiezen wij dan voor jullie maarja dat 
mag niet . 

Super sad wel dat we elkaar weer moeten missen maaar het is 
dus wel bijna paaskamp he! WAAUW WIJ 
HEBBEN ER ZIN IN!!!! ALLEJA WIE NU 
NIET! En wij hebben er dus echt veel 
werk ingestoken dus wij hopen dat 
jullie het heel leuk gaan vinden want 
wij sws al wel. 

Voila dat was het weeral voor dit 
tekstje.  

See you later alligator  

Xoxo REN 

 

  



 

Zondag 12 april: GEEN vergadering 

Geen vergadering:  
Beste kindertjes, bij deze willen we jullie even laten weten 
dat het deze zondag spijtig genoeg geen 

vergadering is . Jullie hebben allemaal 
hoogstwaarschijnlijk enorm hard gewerkt en 
gespeeld op paaskamp, dus verdienen jullie 
toch wel een dagje vrijaf, Ofni? Zelfs de 
meest hardwerkende mensen verdienen wel 
eens een vakantiedagje, dus beschouw bij 
deze 12 april als jullie sabbat. Wist ge 
trouwens dat de kolibrie (das Ne vogel) 
achteruit kon vliegen? Ikke ook niet, maar 
tis wel iets interessant tbh. Waarom zou ge 
dat nu in hemelsnaam achteruit moeten kunnen vliegen? Wat voor 
nut heeft dit nu feitelijk? Rani (studeert buiten Dieetkunde 
ook Zoölogie) zal hier volgende vergadering een beetje meer 
uitleg over geven. Ze zal ook al jullie belangrijke, altijd 
onbeantwoorde prangende vragen beantwoorden, dus denk hier al 
maar eens goed over na!  

Yo de ballen.  

Xoxo REN 

Zondag 19 april: Alles op wieltjesvergadering 
van 9 tot 12 uur 

Een wiel is een cilindrisch object dat samen met een as voor 
lage weerstand zorgt bij het voortrollen. Kenmerkend voor het 
wiel is dat het als vorm van voortbeweging twee losse delen 
nodig heeft met daartussen een lager, iets wat in de natuur 
alleen bij bepaalde prokaryoten voorkomt. Een prokaryoot 
organisme is een eencellig organisme zonder de 
compartimentering van de cel, zoals deze voorkomt bij 
Eukaryoten - de celkern en andere organellen 
ontbreken. Een organel is een celcompartiment, 
een met membranen afgegrensd specifiek onderdeel 
van een eukaryote cel met een bepaalde functie. 
Organellen van een cel kunnen vergeleken worden 
met organen. Een membraan is een dunne, vlakke 
structuur die twee ruimtes van elkaar scheidt. 
Structuur is de manier waarop iets in elkaar 
zit, waarop elementen van een verzameling 
samenhangen. Niet alle verzamelingen hoeven 
geheel of gedeeltelijk samenhangend te zijn. Een 



beetje zoals deze tekst. Want zoals elke goede informatieve 
tekst moet eerst rond de pot gedraaid worden alvorens we tot 
de kern (nee geen celkern) van de zaak komen. De kern 
(overigens reeds vermeld in de titel en de eerste zin) is het 
wiel. We gaan deze vergadering een hoop meug doen met rollend 
materieel. Neem dus allemaal zeker iets mee waarmee ge tegen 
extreme snelheid van een helling kunt stuiken. Uniform 
verplicht, lichamelijke bescherming altijd welkom.  

Zondag 26 april: woudloperskeuken van 9 tot 16 
uur 

Woudloperskeuken, het tofste dat er is! Jullie kennen het 
principe wel al denk ik he? Ge zorgt voor uw kookmateriaal 
(pottekes en pannekes, gasvuurtje en stekskes, water om dingen 
in te koken en voor eventueel af te wassen) en uiteraard uw 
voedsel he gasten!!!!! Ge maakt een groepje, we zullen nog wel 
in de week meedelen met hoeveel ge moogt zijn en dan zorgt ge 
voor een voor- hoofd en nagerecht! Eigenlijk een beetje zoals 
kookwedstrijd buiten dan nu dat ge echt voor uzelf kookt! 
Uiteraard zijn er misschien 
ook prijzen die uitgereikt 
kunnen worden door ons voor de 
beste gerechten! En past mor 
oep! Want de leiding doet ook 
mee zenej!!!! 

We gaan met de fiets, dus zorg 
er alstublieft voor dat al aaw 
gerief in orde is. Dit wil 
zeggen, uw remmen werken, ge 
hebt ooit leren fietsen, ge 
hebt fietszakken, ge doet een 
fluovestjes aan (anders zorgen 
wij voor een verrassing), helm mag! Wij hebben er echt al 
eruuuug veel zin in!  

Tot dan lieve gidskens!!!!  

REN 

  



 

Zondag 3 mei: sportvergadering van 9 tot 12 uur  

Oeh ja lekka, sporten!!!! 

‘Ik wil zo graag vermageren’, ‘ik wil echt beginnen 
fitnessen’, ‘oeh, girls, kennen jullie die nieuwe oefeningen 
van de Kettlebel al?’ 

Allemaal dingen die wij zelf ook al een aantal keren hebben 
gezegd! Maar euh, neem het van ons aan, jullie zien er 
allemaal verdomme heel goed uit! Wat uiteraard niet wil zeggen 
dat we niet aan onszelf kunnen werken in de vorm van wat 
beweging. Voetballen met de verkenners, 
squadden voor onze billekes en yoga om ervoor 
en erna wat te ontspannen. En om ons helemaal 
bikiniproof te maken (wat zoizo al bij 
iedereen het geval is) gaan wij deze zondag 
zweten en zwoegen, roeien met de riemen die 
we hebben. Misschien kunnen we zelfs wat van 
elkaar leren, de goeie tips en trucs om 
dagelijks wat meer te bewegen. Kom deze 
zondag dus allemaal verkleed in 
fluo/marginale sportkledij want sporten in 
groep, daar mogen we wel eens mee spotten he 
FNI OFWEL OFNI OFWEL!!!!  

BAY GIDSKES!!!! 

Xoxox, REN 

 

Zizow lieve gidsen, de voorlaatste gibersco zit er weer op!!! 
Erg jammer dat het jaar zo voorbijvliegt maar aan de andere 
kant wil dat uiteraard ook zeggen dat het groot kamp dichter 
en dichter komt!!!! En wie heeft daar ongelooflijk veel zin 
in? WIJ!!!! Hopelijk jullie ook!!!! 

Even nog wat belangrijke date: 

Paaskamp: de EERSTE week van de paasvakantie (6-10 april) 

Groot kamp: de eerste twee weken van Juli (1- 14 juli) 

Leefweek: 3- 10 mei 

  



  



  



  



  



  



  



 

  



 

  



 


