
 

 

Kapoenen 
 

Heeeeey aller coolste leukste beste kapoentjes!!!! 
“Is het een vliegtuig? 

Is het een vogel?  
Nee dat is het niet. 

Het is de nieuwe gibersco 
Die je op je beeldscherm ziet!” 

Heel veel leesplezierrrrrrrrrrr 

 
 
 

Zondag 4 november van 10u tot 13u: marsepeinvergadering  

Hey lieve snoeperds  

We zijn weer daar met onze jaarlijkse 
marsepeinslag en dat wil zeggen kiiiiiiiiiiloooooooo’s 
marsepein verkopen. Vraag het aan bomma’s, 
bompa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, 
buurvrouwen, buurmannen, vriendjes, 
vriendinnetjes, mama, papa, broer, zus, kat, hond, 
goudvis, kameel, … Vandaag gaan we de straten op 
en gaan van deur tot deur de mensen overtuigen 
over hoe lekker onze marsepein wel niet is. Vergeet 
niet, €6 voor 500g vast en eetbaar scoutsgoud! 
Breng jullie mooiste en schattigste glimlach mee 
want we gaan ze goed kunnen gebruiken! Zet jullie 
beste beentje voor en oefen al eens met verkopen, 
aan je knuffels, oefen voor de spiegel, …  

De kapoenen van vorig jaar weten dat er hieraan 
ook mooie prijzen te verdienen zijn! WIj wonnen de verkoop en kregen een suuuuuuuper 
luxueus ontbijt van de groepsleiding. Dat willen we toch wel nog eens? Reden te meer om 
massa’s MARSEPEIN te verkopen! TOY TOY TOY kapoenen.  

Tot zondag, dikke smakkerds xxxxxxxx 

 
 

 



 

 

Zondag 10 november van 9u tot 12u: Zoo vergadering 

Allerliefste kapoenen, het is weer zover, tijd om het innerlijke beest in jezelf naar boven te 
halen, want het is deze week zoo-vergadering!! Wat houdt dit nu concreet in: jullie moeten 
allemaal verkleed komen als een dier. Dat mag uw lievelingsdier zijn, maar ook eender welk 
ander random leuk beest kan ook. Het wordt een beestig leuke vergadering en wij zijn alvast 
benieuwd naar jullie schattige outfits! Hoe creatiever hoe beter! Om wat inspiratie op te doen 
alvast een stukje songtekst van onze vrienden Samson en Gert: 

‘met de jeep door het oerwoud                                                                                                  
met een stoet papgaaien om ons heen                                                                                     
met de jeep door het oerwoud                                                                                                             
in het oerwoud ben je nooit alleen                                                                                                 
G: d'r wonen hier gorilla's en die dansen 
door het bos                                                                          
S: d'r wonen hier hyena's en die lopen 
zomaar los                                                                        
G: d'r sluipen gele slangen van wel 
zeven meter lang                                                                        
S: d'r kruipen krokodillen                                                                                                             
S+G: maar wij zijn niet bang                                                                                                             
S: daarginder staan giraffen                                                                                                          
G: kom we rijden er naar toe’ 

 

 
Zondag 17 november van 9u tot 12u: vulkaanvergadering 

 
Deze zondag draait alles rond het verschijnsel vulkanen, 
deze nemen vaak de vorm aan van een berg. Hieruit 
ontsnappen gassen lava en gesteenten. Ze ontstaan 
wanneer twee platen tegen elkaar botsen. Deze ontstaan 
vooral in de zogenaamde Ring van vuur. We gaan vandaag 
allerlei leuke spelletjes spelen in thema van deze 
opmerkelijke structuren. 
 
Zorg dat je allemaal met je beste been vulkUIT bed stapt. 
Vulkanen zijn natuurlijk warm, maar dit betekend niet dat 
het weer ook warm is, zorg dus zeker dat je goed ingepakt 
bent! :D. Zorg dat je allemaal aanwezig bent voor deze 
explosieve vergadering. 

 
 

 

Zaterdag 23 november van 13u tot 16u: Dansvergadering  



 

 

Heey gangsters, vandaag is het een heel speciale dag, we gaan namelijk dansen!! De 
vorige vergaderingen heeft Xander al bewezen dat hij de Split Koning is, dat Fleur elke 
dansbattle aankan en dat Alexander kan dansen als een echte ninja. En wij weten 
bijna zeker dat alle andere kapoenen ook nog verborgen talenten hebben! Trek 
daarom jullie bottinen maar al aan want de vonken zullen er vanaf vliegen.  

Volgens wikipedia is dans “(van het 
Franse danse) een kunstvorm of een 
sociaal gebeuren dat meestal op 
beweging duidt van het lichaam, vaak in 
combinatie met muziek. Het wordt 
gebruikt als een vorm van emotionele 
expressie, sociale interactie of in een 
spirituele of uitvoerende vorm.”  

Wow pff... zo moeilijk: Het komt er 
eigenlijk gewoon op neer dat je zo hard mogenlijk meebeweegt op het ritme van de 
muziek en hierbij alles geeft!  

 

Vrijdag 29 november van 18u tot 20u: Noea vergadering 

Vandaag een vergadering op vrijdag. En niet zomaar een vergadering. Vandaag gaan 
we alles uit de kast halen voor Noea.  

Noea zit bij ons in de scouts en 
zou normaal nu 3e jaars jonggids 
zijn. Jammer genoeg hebben we 
Noea al een lange tijd niet meer 
gezien. Noea heeft een zeer 
agressieve vorm van de ziekte van 
Crohn. Dit is een aandoening 
waarbij het spijsverteringsstelsel 
geheel of deels ontstoken is. Noea 
ligt ondertussen al weken in het 
ziekenhuis, onderging al enkele 

operaties, en zal nog niet meteen thuis zijn. Om alle ziekenhuiskosten te kunnen 
blijven betalen én om een project van bednet op te starten, zette de ouders van Noea 
een sponsorloop op poten. Deze gaat door vrijdag 29/11 op de school het avontuur 
te Berchem van 18-20u.  

We spreken af om 18u aan Freinetschool Het Avontuur (Filip williotstraat 11 te 
Berchem). Vandaag ruilen we ons uniform in voor een sportoutfit. Zouden we mogen 



 

 

vragen een vrije bijdrage mee te geven. We lopen samen enkele toertjes voor het 
goede doel in de hoop Noea snel terug op de scouts te zien.  

-Vergeet geen flesje water!  

-Ouders, broers, zussen, ... die ook graag mee doen zijn meer dan welkom. 

DUS: 

-18u @ het avontuur  

-Sportkleren, flesje water, vrije bijdrage  

Alvast een hele grote danku!  

Laten we samen een steun zijn voor Noea en haar familie en hopelijk is ze snel terug 
beter! 

 

 

 

 
 
Zondag 8 december van 9u tot 12u: Sint vergadering 
 
Sinterklaas Kapoentjes,  

Gooi wat in m’n schoentjes,  

Gooi wat in m’n laarsjes. 

Dank u, Sinterklaasje. 

Je hoort het goed kapoentjes, de sint is weer in het 
land. Hopelijk zijn jullie allemaal een heel jaar braaf 
geweest. De leiding heeft namelijk gezorgd dat de 
Sint nog een aantal daagjes langer in België blijft zodat hij de kapoentjes nog kan 
zien voor hij terug vertrekt naar Spanje. Hij komt natuurlijk niet alleen, hij wordt 
bijgestaan door een aantal van zijn trouwste pieten die dit hele gebeuren nog leuker 
proberen te maken.  Zorg dus dat je allemaal aanwezig bent zodat je hem nog een 
laatste keer kan zien voordat hij weer vertrekt. Neem ook je beste gedrag mee zodat 
je een goede indruk maakt bij de sint zodat hij dat al in zijn boek kan schrijven ����.  

 

 
Zondag 15 december van 9u tot 12u: Knutselvergadering 



 

 

Liefste kapoentjes, hou jullie knutsellijm en verfborstels maar al klaar, want vandaag 
knutselen we de sterren van de hemel. Na 
onze prachtige schilderkunsten op het 
marsepeindoek is het tijd om een stapje hoger 
te gaan. Nog meer kleur, nog meer materiaal, 
nog meer vuile handen maar vooral… nog 
meer fantasie! Neem je wildste fantasieën en 
leukste dromen mee en wie weet worden ze 
wel realiteit. 

Wil je toch al wat ideetjes opdoen, raden we je 
aan zoals alle andere hipsters van dit moment om op een vrij moment met een kopje 
starbucks koffie heel printrest af te zoeken. Onder de term DIY (Do It Yourself) vind 
je vast wel wat knutselwerkjes van amateurs. Hiervan kunnen wij, de kapoenen, ons 
dan inspireren om een meesterwerk van te maken. 

Zoals alleen een kunstenaar zou zeggen: Een kunstwerk is pas geslaagd als hij 
mislukt is.                                                                                                                                                                                            
Xoxo De kapoenenleiding     

                                           

Vrijdag 20 december van 18 tot 20: Kerstfeestje 

Hip hip hoera, Jezus is binnenkort weer jarig en dat moet gevierd worden! Volgens 
het Evangelie van Lucas woonden Jozef en Maria in Nazareth in de streek Galilea 
gelegen in het noorden van Israël, maar werd Jezus in Bethlehem geboren, omdat 
omstreeks die tijd een Romeinse volkstelling werd gehouden. Iedere inwoner van het 
gebied waar Herodes de Grote (37 - 4 v. C.), de Romeinse vazalkoning, regeerde 
moest zich laten inschrijven in de oorspronkelijke geboortestad van de voorvaderen. 

Jozef, de verloofde van Maria, was 
een Judeeër die van koning David 
afstamde. Hij kwam oorspronkelijk 
uit Bethlehem. Daarom moest hij 
met Maria, die hoogzwanger was, 
naar Bethlehem reizen om zich te 
laten registreren. Ze probeerden 
daar onderdak te vinden. De 
herberg was overvol. Uiteindelijk 
werd Jezus geboren in een ruimte 
waar een voederbak (kribbe is een 
oud woord hiervoor) stond, wat 
volgens traditionele interpretaties 
betekent dat deze ruimte een 

veestal moet zijn geweest.  



 

 

Maar genoeg saaie geschiedenis, it’s party time!! Het is de bedoeling dat iedereen 
een cadeautje knutselt/koopt (max 2 euro) voor een andere kapoen, maar je weet 
nog niet wie het zal krijgen…. Na het feestje voorziet de scouts nog een leuke 
fakkeltocht met eventueel erna een gezellig kampvuur en jeneverbar, maar info 
hierover volgt later! Wij hopen alvast veel kapoenen te zien op de laatste 
vergadering van 2019! Xxx de leiding 

 
 
Zondag 29 december van 9 tot 12: Geen vergadering 
 
Oh nee :(((( 
Er is jammer genoeg geen vergadering vandaag. :( 
Wat moet je nu doen op zo’n saaie scouts loze 
zondag als deze?? 
Gigi, Nala en Toto zullen waarschijnlijk lekker lang 
uitslapen terwijl Takki extra vroeg opstaat om 
videospelletjes te kunnen spelen. Kappa 
daarentegen gaat... 
Heuh? Wat zou Kappa doen op een ochtend als 
deze?!  
Omdat Kappa ook niet weet wat hij gaat doen deze zondag ochtend is hier een lijst 
met allerlei leuke dingen die je kan doen! :) 
 

- Speel een spelletje: 
Dit kan alleen, met je broer of zus, met je mama of papa het maakt niet uit. Zolang je 
je maar amuseert! 

- Tv kijken 
Je kan lekker lui zijn en stiekem al ‘s ochtends voor de tv kruipen. 
 

- Geniet van een brunch 
Vraag aan je ouders of je zo lang mogelijk mag slapen en eet net voor de middag 
zodat je niet meer hoeft te ontbijten en extra veel kan eten. 

- Naar het park 
Als je te veel energie hebt kan je vragen om een wandeling te gaan maken in het 
park. 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 1 Januari van 9 tot 12: Koning en koninginnen vergadering 



 

 

 

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

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

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

We wachten op jullie komst, De kapoenenleiding. 

 

 

 

Dit was het dan, de laatste vergadering van deze gibersco maar niet 
getreurd! In Januari volgt er weer een gloednieuwe gibersco vol 

feest, avontuur en plezier. Tot volgend jaar ;)! 

 

 

 

 

 

Ouderhoekje 

- Als jullie kapoen er niet bij kan zijn, gelieve dit te laten weten  
- Een uniform bestaat uit das en bottinen  
- Kapoenen brengen een 10 uurtje en eventueel drankje mee 
- Het kamp vindt plaats in de 2e helft van juli (tussen 21 en 31)  

Neem ook zeker een kijkje op onze site waar je meer info over onze evenementen vindt! 



 

 

- 16 en 17 november kan je heerlijke croques komen eten op de croqueslag! 
- 23 november vindt de herfstnacht plaats. 

 

 
 Nala           Toto          Kappa           Takki           Gigi  

  



 

 

Kabouters 
 
 

Helooooow iedereen, 
 

Weer een nieuwe gibersco. Jeeeeej. En wat is er zo leuk aan een nieuwe gibersco? 
…………………………… Dat betekent dat er terug nieuwe vergaderingen op komst zijn!!!! 

Nog meer uur dat je op de scouts kan zijn om te ravotten, met je vriendinnen babbelen over 
wat je die week allemaal hebt beleefd, de leiding plagen (maar ook weer niet te veel wat ze 
zijn oooo zo leuk ;)) en nog meer van de mega leuke dingen die je enkel op de scouts kan 

doen. Wij hopen ook dat jullie het weekend allemaal ook zo leuk vonden als wij? Dus 
verwacht u maar aan nog zo van die leuke momenten dit jaar!!!!!! 

 
 
Zondag 3 november van 10u- 13u: Marsepeinvergadering 
 
Het is er weer dit jaar, kaboutertjes: de marsepeinslag!! Vandaag gaan 
wij een dagje rondlopen in Deurne en proberen om onze heerlijke 
marsepein te verkopen. Vergeet niet dat je van alles moet meenemen 
naar deze vergadering, hier krijg je ze even opgelijst: iets om te eten 
deze middag, een drankje of twee (water is het gezondste, hé ;)), een 
super goed humeur en natuurlijk dat schattige snoetje dat wij elke week 
mogen zien. Het is zeer belangrijk dat jullie talvol aanwezig zijn want dit 
jaar willen wij als tak dat ontbijt van de groepsleiding winnen! Doe zeker 
een perfect uniform aan (hemd, das, rok, bottines)! Tot dan!  
 
 
 Zondag 10 november van 9u- 12u: Schoolvergadering 
 

Wat! Dat meen je niet! Het is wel weekend he! Die 
twee dagen in de week dat ik niet naar school moet 
en dan school op zondagvoormiddag! We horen het 
jullie al zeggen, maar dit is geen gewone 
schoolvoormiddag. Deze zondag moeten jullie naar 
de scoutsschool, de tofste school dat er bestaat. Wat 
deze soutsschool juist inhoud moeten jullie zelf 
komen ontdekken. Wat heb je juist nodig voor deze 
school? Dat is een goede vraag! Je perfect uniform 
(das, hemd, botinnen en  groene rok of short , we 

kunnen het niet genoeg herhalen ;)) en natuurlijk een boekentas met alle nodige 
survivaltools. Survivaltools zijn allemaal spulletjes om te overleven. Zoals een pennenzak 



 

 

met pennen, een schriftje, een drinkenbus (met weter), zakdoekjes (je weet maar nooit), een 
meetlat, stiften en kleurpotloden. Dus zet je grootste lach op, doe je rugzak op je rug, trek je 
botinnen aan en gaan met die banaan!  
Zondag 17 november van 9u- 12u: 
Jongensvergadering 
 
Helow, joepie jongensvergadering. De tofste wezens 
die er zijn op aarde. En weet je wat? Deze 
vergadering staat volledig in teken van hun. Je moet 
dus als jongen verkleed komen om je nog meer in te 
leven in het jongen zijn. We gaan ook veel 
jongensachtige spelletjes spelen. We kunnen 
misschien zelfs even de welpen gaan bespioneren 
om zeker te zijn hoe we juist jongens moeten spelen. 
Misschien gaan we zelfs iets met de welpen doen. 
Je weet maar nooit. Dit zal je te weten komen als je komt naar de vergadering. Dus de 
boodschap is kom zeker af verkleed in een jongen en je zult het allemaal te weten komen 
wat er gaat gebeuren. Je kan misschien op het einde voor je duidelijk maken wat nu het 
leukste is: jonge zijn of toch maar liever een meisje blijven. Dit zul je deze zondag 
ontdekken. Tot dan!!!! Dikke kus! Xxx 
 
Zaterdag 23 november van 13u- 16u: Sherlock holmes  
 
Allerliefste kabouters,  
voor degene die meneer Sherlock Holmes niet kennen, hij is een heel goede detective. 
Sherlock Holmes is een heel slimme persoon die elke kleine aanwijzing kan herkennen en 
zo een raadsel kan oplossen. Voor deze vergadering vragen wij om jullie innerlijke Sherlock 
Holmes boven te halen. Waarom? Hoor ik jullie al denken. Wel er is iets geks gebeurt op de 
scouts! Jaja echt waar iets heel raars. We kunnen niet te veel vertellen want we weten niet 
wie dit allemaal leest…  Dus haal je grootste vergrootglas en je langste jas boven want dit is 
een taak die op het lijf van de kabouters beschreven staat! Zonder jullie kunnen wij het 
raadsel niet oplossen! Wij weten niet hoe we dit moeten oplossen, maar jullie creatieve 
hersenen hoogstwaarschijnlijk wel! Jullie zijn onze laatste hoop! Het is heel belangrijk dat 
jullie als Sherlock Holmes naar de scouts komen! Dat stimuleert het denkvermogen en het 
probleemoplossend denken! Kom massaal! Kom verkleed! En kom met jullie mooie 
glimlachen ons helpen!  
Tot zondag!  



 

 

 
 
 
Vrijdag 29 november van 18u- 20u: Noea vergadering 
 
Vandaag een vergadering op vrijdag. En niet zomaar een vergadering. Vandaag gaan we 
alles uit de kast halen voor Noea.  
Noea zit bij ons in de scouts en zou normaal nu 3e jaars jonggids 
zijn. Jammer genoeg hebben we Noea al een lange tijd niet meer 
gezien. Noea heeft een zeer agressieve vorm van de ziekte van 
Crohn. Dit is een aandoening waarbij het spijsverteringsstelsel 
geheel of deels ontstoken is. Noea ligt ondertussen al weken in het 
ziekenhuis, onderging al enkele operaties, en zal nog niet meteen 
thuis zijn. Om alle ziekenhuiskosten te kunnen blijven betalen én 
om een project van bednet op te starten, zette de ouders van Noea 
een sponsorloop op poten. Deze gaat door vrijdag 29/11 op de 
schoon het avontuur Berchem van 18-20u. We spreken af om 18u 
aan Freinetschool Het Avontuur (Filip williotstraat 11 te Berchem). Vandaag ruilen we ons 
uniform in voor een sportoutfit. Zouden we mogen vragen een vrije bijdrage mee te geven. 
We lopen samen enkele toertjes voor het goede doel in de hoop Noea snel terug op de 
scouts te zien. Vergeet geen flesje water! Ouders, broers, zussen, ... die ook graag mee 
doen zijn meer dan welkom.  
 
DUS  
18u @ het avontuur  
Sportkleren, flesje water, vrije bijdrage. Alvast een hele grote danku! Laten we samen een 
steun zijn voor Noea en haar familie en hopelijk is ze snel terug beter! 
 
 
Zondag 8 december van 9u- 12u: Sint vergadering 
 



 

 

Hij komt, hij komt! De lieve goede Sint! Mijn beste vriend, jouw 
beste vriend, de vriend van ieder kind! Mijn hartje klopt, mijn 
hartje klopt zo blij! Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, wat 
brengt hij jou en mij? Wie zoet was, koek! Wies stout was, krijgt 
de roe! Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Mijn beste vriend, 
jouw beste vriend, de vriend van ieder kind! Mijn hartje klopt, 
mijn hartje klopt zo blij! Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, wat 
brengt hij jou en mij? 
Beste kaboutertjes 
 
De Sint is weer in het land! Hoera! Zoals elk jaar heeft de lieve 
Sint weer tijd voorzien waarin hij naar de scouts kan komen. Wij 
hopen voor jullie dat jullie heel braaf zijn geweest dit jaar en 
misschien heeft de Sint dan wel een klein extraatje voor jullie! 
Neem zeker jullie mooiste glimlach mee deze vergadering zodat de Sint kan zien dat jullie 
snotneuzen toch ook lief zijn. 
Tot dan! 
Xxx 
 
 
 
 
 
Zondag 15 december van 9u- 12u: Do it yourself   
 
DIY (do it yourself) is de Engelse afkorting van 'doe-het-zelf', in de 
gebruikelijke betekenis van doe-het-zelfwinkel, etc. Het is daarnaast een houding waarbij 
mensen de uitgave van muziek zelf in de hand nemen in plaats van het aan 'experts' (zoals 
grote bedrijven) over te laten. 
 
Nu dat we dat allemaal weten kunnen we aan de slag. Eerst alles klaarpakken dat ik nodig 
heb:  

- 4 houten plankjes van 23×15 cm, 1 plankje voor het dak van 16×16 cm, 1 plankje 
voor de bodem van 15×15 cm 

- 2 dunne balkjes van 15×0,5×0,5 cm 
- dun latje van 26 hoog voor het ophangen 
- spijkers 
- hamer 
- houtlijm 
- zaag  
- gatenzaag van ongeveer 32 mm doorsnee 
- (ronde) vijl 

Voilà en nu kunnen we eraan beginnen, maar 
hoe? Misschien moeten we eerst een plannetje uittekenen. Maar wat gaan we nu juist 
maken? Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee dat is het niet denk ik, weet jij het? Doe 
je beste werkkledij aan, stevige schoenen, de haren bijeen, steek die handen uit de mouwen 
en paradeer naar den Bernie! We zullen eens wat girlpower laten zien!  



 

 

 
Vrijdag 20 december van 18u -20u: Zamba is jarig vergadering 
            van 20u- 21u: Fakkeltocht 
Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy 
birthday, dear Zamba, happy birthday to youuuuuuuu!! Er 
is er één jarig, hoera hoera, dat kan je wel zien dat is 
Zamba! Oh wat zijn we blij! Oh wat zijn we blij! Niet omdat 
ze jarig is, maar om de snoeperij! 
 
Liefste kaboutertjes, zoals jullie kunnen zien aan de naam 
van de vergadering hebben wij allemaal het geluk om de 
verjaardag van iemand van de leiding samen te kunnen 
vieren. Als laatste vergadering voor de kerstvakantie gaan 
we er een superleuke en gezellige van maken. 
Je moet vandaag niet in uniform komen. We raden jullie wel aan om warme kleren aan te 
doen want na de vergadering is het fakkeltocht! 
En heeeeel misschien, als jullie super lief zijn geweest in de vorige vergadering en als jullie 
heel mooi kunnen zingen, heeft Zamba wel iets heel lekker mee waarvan we op het einde 
van de supertoffe vergadering kunnen snoepen.  
Wij kijken er al naar uit, schatties! 
Xxx 
 
 
 
 
Zondag 29 december: Geen vergadering 
 
Allerliefste kabouters,  
Als wij nu tovenaars waren,  
Dan deden we de wonderste dingen: 
We maakten al jullie dromen waar, 
Jullie zouden van vreugde zingen!  
 
Jullie zouden gelukkig zijn dit jaar,  
Het werd voorwaar een reuzefeest!  
Maar ach wij zijn geen tovenaars,  
We zijn het nooit geweest.  
 
We kunnen dan ook alleen maar wensen:  
Geluk, gezondheid nog het meest.  
We wensen het jou en alle mensen  
Die de wereld maken tot een feest!  
 
Op school doen wij ons best (jullie ook!)  
En thuis zullen wij het zonnetje zijn (jullie 
ook ����)  
We beloven het met een dikke zoen XXX 



 

 

Van je liefste leiding een gelukkig nieuwjaar!  
Deze zondag is het helaas pindakaas geen vergadering ���. Het is kerstvakantie en 
iedereen zijn agenda staat vol kerst- en nieuwjaarsfeestjes. Sommige onder ons moeten 
zelfs voor school bezig zijn! Of zelfs gaan werken!  Maar niet getreurd, binnenkort zien we 
elkaar weer! Dan kunnen jullie vertellen over al de leuke cadeautjes die jullie gekregen 
hebben! Hopelijk tot snel!  
 
Zondag 5 januari van 9u- 12u: Driekoningen  
 
Driekoningen, driekoningen 
Geef mij een nieuwe hoed 
Mijn oude is versleten  
Mijn moeder maf het niet weten 
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 
 
Dag mijn allerliefste schatten!!! Hebben jullie vorige zondag 
goed uitgerust? Want het zal nodig zijn, vandaag hebben we 
jullie stemmen en schattige snoetjes wel heel hard nodig. We 
gaan namelijk voor driekoningen aan de huizen gaan zingen!!!! 
We gaan de mensen die opendoen blij maken met jullie mooi 
gezang (hopelijk) toch. Dus leer de tekst dat hierboven staat 
maar goed vanbuiten. Luister misschien het al eens op 
voorhand. En last but not least KOM VERKLEED als een van 
de drie koningen zodat we je bijna niet meer herkennen. 
Smeer je stembanden maar in en tot zondag!!!!! Kusjes Xxx! 
  
 
 
OOOOOOO dit was het weer voor deze gibersco. Spijtig hé. Maar betreur u niet binnenkort 
gaat er weer een nieuwe gibersco zijn!!!!! Jeeeeeeeeej!!!!!! Dan kunne we elkaar weer zien.  
We wouden ook nog zeggen dat we jullie allemaal supertoffe kidos vinden en hopen dat ons 
tweede weekend en ons groot kamp (dat nog we veraf is) ook zo leuk zal zijn als de voorbij 

vergaderingen en weekend die we al hebben gehad. 
 

Kusjes van jullie leiding! 
We zien jullie graag! 



 

 

Xxx 

 
       Kali             Zamba   Jutta    Feere 
 
 
 
  
  



 

 

WELPEN 
 
 

HELA HOLA, DAT IS HIER AL GIBERSCO 2 OFWA??? Inderdaad, hebben jullie 
goed gezien… Dit is inderdaad al de 2e gibersco… We hebben al heel veel 

plezier gehad deze vergaderingen! Wij hebben nog vanalles in petto voor jullie, 
CHECK IT OUT!! 

 
Zondag 3 november, 10u tot 13u: Marsepeinvergadering 
Hoi welpen,  
Het is weer marsepeinverkoop bij ons op de scouts!! Dit betekent dat we weer 
eens zoveel mogelijk marsepein moeten verkopen om een prijs te winnen! 
Vorige jaren hebben er heel wat welpjes iets gekregen voor het verkopen van 
de marsepein! Dus streef naar meer! ����  
Wat gaan wij nu deze vergadering doen?  
Wij gaan vandaag weer eens op straat voor heel wat 
marsepein te verkopen met onze beste glimlach! PAS OP 
deze vergadering begint een uurtje later! Jullie moeten er 
pas om 10u zijn! 
Hier zijn nog wat weetje ����  
“Marsepein werd in de achtste eeuw al gemaakt in het 
Midden-Oosten. Via Venetië kwam de marsepein naar 
Europa. In Noord-Italie heerste een enorme droogte die 
de graanoogst deed mislukken. De Noord-Italianen 
maakten van amandelen, suiker en water een soort 
“brood”. Het Duitse Lübeck en het Italiaanse Venetië onderhielden innige 
contacten. Toen de hongersnood ook in Noord-Duitsland begon, werd hier de 
Italiaans “oplossing” overgenomen. In Venetië werd het verzonnen brood 
“Marci panis” genoemd, vertaald: “het brood van de heilige Marcus”. En zo 
ontstond het welbekende Lübecker Mazipan. In Nederland gaat de 
geschiedenis van het marsepein terug tot de zeventiende eeuw. De heilige 



 

 

Sint-Nicolaas was beschermheer van het huwelijk en het gezin. Rond 
Sinterklaastijd konden jongens door een stuk marsepein aan een meisje te 
geven laten zien dat zij het meisje wel heel erg lief vonden.” 
Zondag 10 november, 9u tot 12u: Klakkebuizenvergadering  
Jow welpen, 
Vandaag is het klakkebuizenvergadering. Tijd om 
je helemaal uit te leven en oorlogje te spelen 
tegen je medewelpen op de scouts in plaats van 
online.  
(Zoveel leuker in het echt dan op je 
computerscherm!!)  
Dus laat die computer maar even uit en kom naar 
de scouts! Maar wat wel heel belangrijk is voor 
deze vergadering is dat je een klakkenbuis EN een veiligheidsbril moet 
meenemen. 
Het moet zeker geen speciale, coole, gepimpte klakkenbuis zijn maar het mag 
altijd! 
Kom ook gewoon in volledig uniform (petje, das, hemd, broek en bottinen). We 
hoeven dus geen legeruniformen te zien.  
 
DUS NIET VERGETEN!  

1. Klakkenbuis  
2. Veiligheidsbril  
3. Uniform  

Zie jullie dan!  
 
  



 

 

Zondag 17 november, 9u tot 12u: Alles op wieltjes 
Hoi Welpen,  
1…2…3…4…5…6…zeeeeeven zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een 
kilometer! 
Dag stoere bonken het is gedaan met saai en stil achter de computer te zitten 
om te gamen. Het wordt eens tijd dat jullie de kracht in jullie jonge benen nog 
eens voelen. Een beetje beweging kan zeker en vast geen kwaad! Vandaag 
gaan we de straten van Deurne onveilig maken. We gaan er voor zorgen dat de 
mensen van het beste en leukste district onthouden dat onze scouts de beste 
scouts is. 
Vergeet allemaal niet om iets mee te nemen op wieltjes om mee te kunnen op 
onze queeste. Van een fiets tot een step, van een luchtballon tot een raket… 
zolang je er maar mee op avontuur kunt gaan. 
Allemaal komen dus!!         
                        Xoxo Jullie allerliefste Leiding 
 
 
  



 

 

Zaterdag 23 november, 13u tot 16u: Smurfvergadering  
Hoi Welpen,  
Vandaag is het SMURFENVERGADERING! Joepie!!  
Dus wat gaan we vandaag doen???  

Wij gaaan vandaag eens goed Smurfen!! ����  
Waar komen jullie toch vandaan? 
Waar de smurfenhuisjes staan 
Hebben jullie ook een eigen taal? 
Ja die spreken wij allemaal 
Doen jullie iets dat wij niet durven? 
Ja want wij zijn echte smurfen 
Dit is een lied met een leuk refrein.  
Jullie zijn groot en wij zijn klein. 
 
De fluitsmurf begint 
Ja, zing maar na! 
La la la 
En nu de tweede stem... 
La la la 
En nu allemaal! 
La la la 
 
Kunnen jullie door een waterkraan? 
Wij kunnen door een waterkraan. 
En ook door een sleutelgat? 
Ja, ook door een sleutelgat! 
Kunnen jullie op een blokfluit'spelen? 
Ja, daar kunnen wij ook op spelen! 
Vinden smurfen dansen fijn? 
 
Mannen, kom als een leuke smurf! Hoe meer smurfen wij zien hoe leuker de 
vergadering gaat zijn!!  
Tot dan!  



 

 

Vrijdag 29 november, 18u tot 20u: Noea vergadering 

Vandaag een vergadering op vrijdag. En niet zomaar een vergadering. Vandaag 
gaan we alles uit de kast halen voor Noea.  

Noea zit bij ons in de scouts en zou normaal nu 3e jaars jonggids zijn. Jammer 
genoeg hebben we Noea al een lange tijd niet meer gezien. Noea heeft een 
zeer agressieve vorm van de ziekte van Crohn. Dit is een aandoening waarbij 
het spijsverteringsstelsel geheel of deels ontstoken is. Noea ligt ondertussen al 
weken in het ziekenhuis, onderging al enkele operaties, en zal nog niet meteen 
thuis zijn. Om alle ziekenhuiskosten te kunnen blijven betalen én om een 
project van bednet op te starten, zette de ouders van Noea een sponsorloop 
op poten. Deze gaat door vrijdag 29/11 op de school het avontuur Berchem 
van 18-20u.  

We spreken af om 18u aan Freinetschool Het Avontuur (Filip Williotstraat 11 te 
Berchem). Vandaag ruilen we ons uniform in voor een sportoutfit. Zouden we 
mogen vragen een vrije bijdrage mee te geven. We lopen samen enkele 
toertjes voor het goede doel in de hoop Noea snel terug op de scouts te zien. 
Vergeet geen flesje water!  

Ouders, broers, zussen, ... die ook graag mee doen zijn meer dan welkom.  

DUS 18u @ het avontuur Sportkleren, flesje water, vrije bijdrage  

Alvast een hele grote danku! Laten we samen een steun zijn voor Noea en haar 
familie en hopelijk is ze snel terug beter! 

 

Zondag 8 december, 9u tot 12u: Sintvergadering  
……….. (ook Sint-Nicolaas, Sint of de 
Goedheiligman) is de hoofdpersoon 
van het Sinterklaasfeest dat op 6 
december in België wordt gevierd. Het 
personage van Sinterklaas is een 
statige oude man met witte baard en 
haren, rode mijter en mantel. Hij rijdt 
op een schimmel, en heeft een of meer 
helpers, Zwarte Piet(en). 



 

 

Weten jullie wat er op de puntjes ingevuld moet 
worden? Hebben we het raadsel een beetje te 
gemakkelijk gemaakt? 
Het is inderdaad deze tijd van het jaar, het is december 
en december = PAKJESMAAND! Vandaag komt onze 
goede vriend de heilige Sint-Nicolaas, inderdaad, 
Sinterklaas op bezoek bij ons op de scouts! We hopen 
dat jullie allemaal een beetje braaf geweest zijn, we 
willen geen welpen in de zak zien verdwijnen! We 
verwachten natuurlijk dat jullie alle sinterklaasliedjes perfect van buiten 
kennen en zo Sinterklaas kunnen verrassen, want welpen zijn echte stoere, 
coole binken! Niet vergeten te komen, tot dan!!! 
(PS. Diegene die iets hebben om aan Sinterklaas af te geven, mogen dat altijd 
meenemen) 
 
Zondag 15 december, 9u tot 12u: Kaa is jarigvergadering  
Jow welpen, 
Zoals jullie al hebben gelezen is onze plezante Kaa jarig. Eeeeuuuujjjj! Dit gaan 
we vandaag vieren op de scouts!  
Jullie moet geen cadeautjes meenemen!! maar het is altijd welkom ����.  
Oefen al maar al de verjaardagsliedjes die je kent want je gaat het nodig 
hebben! We verwachten jullie dus zondag op het lokaal om de verjaardag van 
Kaa te vieren!  
‘t iiiiiis feest vandaag een reuze 
feest 
Rettettettettette 
het is nog nooit zo’n feest geweest 
rettettettettette 

we zingen met een blijde lach 
rettettettettette 
en wensen jou een fijne dag 
rettettettettette 

‘t iiiiiis feest vandaag een reuze feest 
Rettettettettette 



 

 

het is nog nooit zo’n feest geweest 
rettettettettette 

we zingen met een blijde lach 
rettettettettette 
en wensen jou een fijne dag 
rettettettettette 

Tot dan! 

 
Vrijdag 20 december, 18u tot 20u: Kerstfeestje en fakkeltocht (20u-21u) 
We wish you a merry Christmas, 
We wish you a merry Christmas,  
We wish you a merry Christmas,  
And a happy New Year! 
Het einde van 2019 komt in zicht, het eerste 
deel van het jaar is al voorbij… Dit kan niet 
zomaar voorbij gaan zonder een goed feestje! 
We gaan de laatste vergadering van 2019 
afsluiten met een knaller van formaat!  
Zoals de meesten onder jullie wel weten, 
sluiten we het jaar af met een super-special-
awesome-cool kerstfeestje, WHOOP 
WHOOP!! Wij hebben er zin in pot-vol-
koffie!!! Wij hopen jullie ook natuurlijk! We 
gaan cadeautjes uitdelen, de verrassing van 
de leiding bekijken, en heel veel plezier 
maken. Vergeet dus zeker geen cadeautje 
mee te nemen! (we gaan dit jaar voor zelf gemaakte pakjes ���� ) 
Na het kerstfeestje is het natuurlijk de zeer bekende fakkeltocht. Vergeet zeker 
geen geld mee te nemen voor de fakkel! (€2) Als deze wandeling is afgelopen, 
kan iedereen nog iets komen drinken bij de bar om de jins hun kamp te 
sponsoren! We zeggen 2019 vaarwel met een prachtige afsluiter! XXXXXXX 
Tot dan!  
 



 

 

Zondag 29 december: Geen vergadering. 
Liefste welpen. 
Het is vandaag 29 december 
Winterfood is soep van gember 
De eerste week vakantie is gedaan,  
Gelukkig hebben we nog een week te gaan! 
Nog 2 dagen en we vieren het nieuwe jaar 
Het staat echt voor de deur, het is daar! 
Kerstmis is net voorbij 
Dat is echt een heel speciaal feest voor mij 
We hebben al een aantal mooie vergaderingen gehad 
Hopelijk pakken jullie na elke vergadering een bad 
Anders gaan jullie misschien beginnen stinken 
En dat is niet de bedoeling bij stoere binken 
Vandaag nemen we even een rustdag 
Gewoon omdat het kan, gewoon omdat het mag 
Iedereen kan vandaag eens uitslapen 
Zodat op de volgende vergadering jullie niet staan te gapen. 
We wensen iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar 
Hopelijk zijn jullie nieuwjaarsbrieven al klaar!! 
Of je het nu viert in Rome, Antwerpen of Praag… 
Vergeet niet, wij zien jullie allemaal heel graag!! 
Tot in 2020!!!  
Jullie kapoenen  
Kaa, Hathi, Bagheera en Raksha  
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 januari, 10u-12u: Drie Koningen 
 

Het is al een jarenlange traditie. We trekken onze echte wandelschoenen aan, 
kiezen onze beste koning-outfit, we regelen een ster (die misschien kan 



 

 

ronddraaien) en we vertrekken vanuit het lokaal door de straten van Deurne. 
Inderdaad, WIJ GAAN DRIE KONINGEN ZINGEN!! 
De 3 koningen kent u allemaal van het kerstverhaal. We hebben Caspar, 
Melchior en Balthasar. Zij kwamen uit het 
verre oosten en trokken naar Bethlehem. En 
wie vonden ze daar? Pot-vol-koffie, KINNEKE 
JEZUS?! 
De verhalen gaan al zo lang door, dat ook 
Urbanus een liedje heeft gemaakt over deze 
wonderlijke gebeurtenis… Ik denk dat 
iedereen het wel kent! 
Jezeke is geboren, Halleluja hallooo 
Jezeke is geboren in een bakske vol met stro 
 
We hebben dus de keuze uit een aantal liedjes die we kunnen gaan zingen van 
deur tot deur, van huis tot huis, van raam tot raam, noem maar op. We gaan 
ons best doen zo veel mogelijk snoepjes binnen te halen, want komaan, dat is 
gewoon kei plezant!! We zien jullie allemaal graag op de eerste vergadering 
van het nieuwe jaar!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed… Dit was al weer de tweede gibersco… ohhhhhhhh…. Wilt zeggen dat we 
er nog 3 te gaan hebben. YES we zitten nog niet in de helft!!  We wensen 
jullie alvast het beste voor alle feestdagen en we horen heel graag jullie 
avonturen en verhalen op de eerste vergadering van het nieuwe jaar!! 
Hieronder nog enkele belangrijke data: 

- Pitaslag: 15 en 16 februari 
- 2e weekend: 20 tot 22 maart 
- Kamp: 11 tot 20 juli 



 

 

Groetjes, jullie liefste leiding xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hathi         Kaa     Raksha   Bagheera 
 
 
 Hathi         Kaa     Raksha   Bagheera 
  



 

 

Jong gidsen 
Hier zijn we dan alweer met de 2de gibersco van het jaar als dat niet snel is!! 

Deze maanden gaan we weer de gekste vergaderingen doen die er zijn. Vergaderingen waar je nog jaren 
over gaat praten! 

Wil je weten wat we allemaal gaan doen dan moet je zeker goed de gibersco lezen want wie weet zijn er 
ergens verborgen berichten te vinden. 

 
 
 

Zondag 10 november van 14u30 tot 17u15: schaatsvergadering  
Beste leden, zoals jullie wellicht merken begint het kouder en kouder te worden mensen kleden zich 
warmer aan zetten de verwarming aan en drinken lekkere tassen warme thee.  
Ook hopen wij natuurlijk dat het nog is goed gaat sneeuwen en dat er veel ijs gaat liggen om op te 

glijden. MAAR WACHT Wij moeten daar helemaal niet op wachten wij kunnen daar gewoon zelf voor 
zorgen want misschien weten jullie het al maar er staat een tijdelijke schaatsbaan op de Ruggeveldlaan! 
Dit betekent natuurlijk maar 1 ding wij gaan schaatsen! Trek dus zeker lekker warme kleren aan vandaag 

en vergeet zeker niet je handschoenen mee te pakken anders kun je niet op het ijs. 

En wie zou er als eerste vallen ik gok dat het Olivia is maar de welke dat weet ik niet ����  
Wij spreken ook niet af op de scouts maar aan de schaatsbaan zelf  
Adres: IJsbaan Ruggeveld, Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne  
Neem ook zeker 4 euro mee ����  
Aleee dan zien wij jullie daar het x’jes de leiding!  



 

 

 
 

16 en 17 november: croqueslag  
Hier gaan we weer geld verdienen voor ons eigen super kamp!  
Maar hoe doen wij dit? Dat is heel eenvoudig wij gaan croque’s 
maken en nu hoor ik je al denken maar leiding ik weet niet 
hoe je een croque maakt! GEEN PANIEK het is heeel eenvoudig 
je pakt 2 sneden brood en daar tussen steek je kaas en hesp. 
NEE dit is geen grap zo eenvoudig is het maar omdat wij weten 
dat jullie veel beter kunnen gaan we jullie nog veel meer 
croque’s leren maken. 
 
Jullie moeten hiervoor 2 dingen doen. 
1. Keiii veel reclame maken dat er veel mensen komen eten! 
2. Zorgen dat jullie goed uitgerust zijn! 
3. zorgen dat jullie zeker jullie matje, slaapzak, pyjama, en 
tandenborstel niet vergeten! 
Meer moeten jullie niet doen dat regelen wij wel. Denk er ook 
om hoe meer volk er komt hoe meer leuke dingen we kunnen 
doen op kamp. 
Meer informatie volgt nog! 
Tot dan xxx de leiding  

Zaterdag 23 november van 9u tot 12u: Zottevergadering 
Ik wil dat jullie nu even nadenken over de meest lijpe, grave, gestoordste en meest lachen vergadering 
die jullie ooit hebben meegemaakt. 



 

 

Het mogen er ook 2 of 3 zijn, maar wat dan ook, deze vergadering gaat letterlijk alles overtreffen. Gaat 
zitten op een stoel zodat ge niet te hard tegen de kust gaat, maar vandaag gaan we naar het strand, of 
beter nog: we brengen het strand naar ons! Pakt dus allemaal zekers uw goed humeur, een 
strandhanddoek en zonnecrème mee, we willen niet dat ge verbrand eh! Als ge nog altijd ni volledig 
overtuigd bent dat we dees putteke winter 
voor de bakker krijgen, maakt ni uit, komt 
gewoon af en ge zult wel zien 😉😉  
Allee wij gaan al beginnen met schuppen, 
dat zand komt niet vanzelf naar hiere he 
(Pakt ook allemaal een schupje mee, hoe 
kunt ge anders het meest lijpe zandkasteel 
ter wereld bouwen??)  
Jullie kapoentjes 
BPPO out 

 
 

 

 

 

29 november van 18 tot 20: noea vergadering 
Vandaag een vergadering op vrijdag. En niet zomaar een vergadering. Vandaag gaan we alles uit de kast 
halen voor Noea.  
Noea zit bij ons in de scouts en zou normaal nu 3e jaars jonggids zijn. Jammer genoeg hebben we Noea al 
een lange tijd niet meer gezien. Noea heeft een zeer agressieve vorm van de ziekte van Crohn. Dit is een 
aandoening waarbij het spijsverteringsstelsel geheel of deels ontstoken is. Noea ligt ondertussen al weken 
in het ziekenhuis, onderging al enkele operaties, en zal nog niet meteen thuis zijn. Om alle 
ziekenhuiskosten te kunnen blijven betalen én om een project van bednet op te starten, zette de ouders 
van Noea een sponsorloop op poten. Deze gaat door vrijdag 29/11 op de school het avontuur Berchem van 
18-20u.  
We spreken af om 18u aan Freinetschool Het Avontuur (Filip Williotstraat 11 te Berchem). Vandaag ruilen 
we ons uniform in voor een sportoutfit. Zouden we mogen vragen een vrije bijdrage mee te geven. We 
lopen samen enkele toertjes voor het goede doel in de hoop Noea snel terug op de scouts te zien. Vergeet 
geen flesje water!  
Ouders, broers, zussen, ... die ook graag mee doen zijn meer dan welkom.  
DUS 18u @ het avontuur Sportkleren, flesje water, vrije bijdrage  
Alvast een hele grote danku! Laten we samen een steun zijn voor Noea en haar familie en hopelijk is ze 
snel terug beter! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 8 december van 9u tot 12u: sint vergadering. 
 
Hij komt, hij komt, 
de lieve, goede Sint. 
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 
de vriend van ieder kind! 
 
Jaja beste jonggidsen, ook dit jaar komt de lieve, goede Sint naar onze 
scouts. “JOEPIE!” De Sint is speciaal voor jullie, voor hij terug naar Spanje 
vertrekt, nog langs onze lokalen gekomen om jullie lieve snoetjes nog 
eens te kunnen zien. 
Zie maar dat jullie al zijn liedjes vanbuiten kennen want hij hoort jullie 
heel graag zingen. 
 
Zoals jullie wel weten staan alle stoute kindjes opgeschreven in zijn boek 
dus ik hoop dat jullie heel braaf zijn geweest dit jaar zodat jullie vandaag 
misschien een kleine verrassing van de Sint krijgen. 
Maar dat zal wel. Die lieve, schattige jonggidsen doen nooit iets verkeerd 
toch?  Alhoewel Sky en Manon toch wel moeten oppassen.  
 
De Sint verwacht jullie allemaal deze zondag dus wees er zeker bij! 
Kusjes van de Sint en jullie leiding xxx 

 

Zondag 15 december van 9u tot 12u: de slimste mens vergadering  
De Slimste Mens ter Wereld is een televisiequiz met bekende Vlamingen waarvan tussen 2003 en 2011 
negen reeksen zijn uitgezonden op Eén. Sinds de tiende reeks in 2012 wordt het programma uitgezonden 
op de zender VIER. De eerste editie werd gepresenteerd door Bruno Wyndaele; nadien kwam de 
presentatie in handen van Erik Van Looy. 
(Bron: Wikipedia)  
 
Heyy slimste jonggidsen!  
De voorbije 3 maanden hebben wij jullie al beter leren kennen, maar wij vragen ons toch nog af: wie is 
nu de slimste jonggids?? Is het Gitte? Of is het toch Louise? Of nee Sien?  
Awel wij hebben de oplossing gevonden om erachter te komen. 
Wij gaan vandaag meedoen aan de slimste mens. (Op onze manier dan toch) 
Wij zijn deze keer de presentator en ook de jury. Jullie zijn dan natuurlijk de kandidaten. 
Benieuwd naar welke soort vragen wij gaan stellen? Kom dan maar zeker deze zondag meedoen met 
onze quiz “De slimste jonggids van den Bernie”  
Tip: kijk naar de afleveringen van de slimste mens   
Dikke knuffels van jullie quizmasters 



 

 

 
 
 
 

vriJdag 20 december van 18 tot 20 uur: KerstfeestJe + faKKeltocht en 

Jeneverbar: 
De geboorte van jezus. Dit is eigenlijk wat de Christenen vieren tijdens Kerstmis. Eigenlijk weet niemand 
zeker wanneer Jezus geboren werd en was dit waarschijnlijk niet op 25 december. Kerstmis betekent 
verschillende dingen voor verschillende mensen. Kerstmis 
gaat onder andere over familie, vrienden, liefde, geven en 
zelfs lekker eten. Voor veel mensen gaat kerstmis ook over 
de geboorte van Jezus. Wat de betekenis ook is, Kerstmis is 
het ideale feest om de mensen een opkikkertje te geven 
tijdens de koude en donkere winter. En daarom nodigen 
wij jullie uit op ons kerstfeestje! Neem allemaal een klein 
cadeautje mee en pak dit goed in! Dit mag zelfgemaakt 
zijn, iets van thuis of iets uit de winkel van maximum 5 
euro. Hierna is het ook nog fakkeltocht en jeneverbar. 
Samen met je vrienden en familie in de donkere bossen 
van Deurne-Noord stappen met fakkels, een magische 
belevenis. Daarna kunnen jullie samen met je ouders een 
chocomelk komen drinken op onze jeneverbar!  
Tot dan chicas!  

 

Zondag 29 december van 9 tot 12: geen vergadering 
Heyhoiiii jonggidsen! Vandaag is het géén vergadering, je leest het goed, geen vergadering… Je zal nog 
een weekje langer jullie suuuuper toffe leiding moeten missen! Maaaaar niet getreurd, de week zal snel 
verlopen. Trouwens zo’n 20 meisjes rond uw oren elke week is best vermoeiend, dus wij nemen vandaag 
verlof! Jullie leiding is zalig aan het skiën in Italië maar ook in bed aan het Netflixen. Hopelijk hebben 



 

 

jullie allemaal al een leuke vakantie gehad! In ieder geval geniet er nog van wat het is nog maar een 
weekje! Ga eens op de kerstmarkt, geniet eens van een goede winterse wandeling in het park, je kan ook 
gaan uitwaaien aan de zee en daarna een lekker warme chocomelk drinken met super-gigantisch veel 
chocomelk op! Het kan niet te gek zijn, zolang je het kan dromen kan het werkelijkheid worden. (behalve 
op een eenhoorn rijden op suikerspinnenwolkjes zal een beetje moeilijk worden, maar je kan maar 
proberen he ;) ) Tot volgende week, wij zijn zeer benieuwd hoe jullie vakantie is geweest!  
Bye bye guuurlsssss  
XOXO jullie super-beste-leukste-leiding! 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 Januari van 10u tot 13u: drie Koningen vergadering  

3 Koningen: 
Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed mijn oude is versleten mijn moeder mag het niet 
weten mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 
Jaja liefste kindjes, het is weer zo ver. 
Haal je mooiste zangstem maar boven want deze vergadering gaan we wederom alle straten, gebouwen, 
deuren en ramen af om zo veel mogelijk snoep bijeen te ronselen als drie koningen. 
Zie dat je je goed verkleed als een echte koning (of koningin), want niemand geeft eten weg aan slecht 
geklede scoutskes he 
Jullie gaan dus heel Deurne af in deze kledij, dus ziet dat ge een beetje warm bent aangekleed en pakt 
zeker ook uw botinnekes mee, anders gaan de voetjes zeer doen en dat willen de mama en de papa niet 
he 
See you later alligator 
BPPO out 
 

 
 

 
 



 

 

dit was dan weeral de 2de gibersco 

wiJ hopen natuurliJK dat Jullie het Keitof vonden! 

vergeet ZeKer niet dat als Je niet Kan Komen dat Je het laat weten en dat 

Je nog altiJd in perfect uniform moet Komen! 

de vader van Jante heeft 3 Kinderen KwiK, KweK en ….  

de eerste die dit raadsel Kan oplossen en het in de groep van de Jonggidsen 

Zet mag het thema voor de volgende gibersco KieZen dus wees snel! 

dan valt er nog maar 1 ding te Zeggen en dat is lateeeeer!!!  

 

 
X philippe X sander X olivia X ben  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

JONGVERKENNERS 
 
 

Jow JV’s here we are again 2de gibersco van het jaar! 
In deze gibersco vinden jullie van alles en nog wat tot eind december! 

Wees er zeker bij voor het weekend! 
Op elke vergadering verwachten wij natuurlijk nog altijd perfect uniform! 

Onderbroek mag je zelf kiezen natuurlijk he! 
Maar we zullen jullie niet langer ophouden 

Ga maar snel lezen!!! 
 
 
 
 
Vrijdag 1/11  -  Zondag  3/11: Weekend 
 
Johnies, 
Het weekend der weekends komt eraan! Het weekend 
waar elke jv als sinds de overgang naar aan het uitkijken 
is. En de leiding ook! Jullie ouders waarschijnlijk ook, 
eindelijk nog eens een rustig weekendje. Dit wordt geen 
gewoon weekend, dat kunnen we jullie al verklappen. Dit 
wordt een weekend waar minder meer is. Zo is minder 
zagen meer plezier. En minder slapen meer tijd om te 
lachen. Jullie zijn waarschijnlijk wel heel benieuwd naar 
het thema van dit weekend en hoe je je dan moet 
verkleden. En wie de foeriers zijn dit voor het lekkere 
eten zullen zorgen. En wat jullie allemaal moeten 
meenemen en naar waar we gaan. En welke spelletjes 
we allemaal gaan spelen dit weekend. Dat ga ik lekker 
nog niet verklappen hihi. Want minder info is meer verassingen!  Nog even geduld! Later 
zullen jullie een brief krijgen waarop alles wordt uitgelegd. Tot op weekend gasten! Schol! 
 
 
 
 
Zondag 10/11: 1 dag voor wapenstilstandvergadering – 9:00 tot 12:00 



 

 

Hellowwwwww iedereen, hier zijn we weer met een nieuw giberscotekstje voor een alweer 
super deluxe vergadering op den berniieee! Deze zondag is de vergadering in thema van 
een zeer belangrijke feestdag: 11 november, wapenstilstand. Voor degene die niet weten 
wat er juist bedoeld wordt met wapenstilstand, ik citeer de definitie van Wikipedia : 
“Wapenstilstandsdag op 11 november is een jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand 
van 11 november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. In België, 
Frankrijk en Servië is Wapenstilstandsdag een nationale feestdag. In België wordt sinds 
1922 ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de Koning, de wapenstilstandsceremonie 
gehouden aan het Graf van de onbekende soldaat, eerst om de slachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog te gedenken, maar nadien ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle 
andere oorlogen in de wereld. De Poolse nationale feestdag, Dag der Onafhankelijkheid 
(Narodowe Święto 
Niepodległości), op 11 
november is ook gerelateerd 
aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog.” Nu jullie 
allemaal weten waarvoor 
deze feestdag staat, zijn 
jullie klaar om naar de 
vergadering te komen! Wij 
verwachten jullie allemaal op 
deze weliswaar koude 
zondagochtend op onze 
lokalen gelegen te schotensesteenweg 420. Tot dan, boysss iksdrei :s xD.  
 
Zaterdag 16/11 tot zondag 17/11: Croqueslag 
Croqueslag! Jullie weten ondertussen ongetwijfeld al wat dit wil zeggen. We gaan dit 
weekend zo veel mogelijk croques verkopen. Moesten jullie nog twijfelen waarom we dit 
zouden doen, zie onderstaand lijstje: 

1. Er is dit jaar opnieuw de oude nieuwe 
croque: de croque banane! 

2. Croques zijn mega lekker! 
3. Croques zorgen voor centjes. 
4. Centjes zorgen voor een leuk kamp. 
5. De jonggids die het meeste croques 

verkoopt wint een prijs! 
6. Iedereen moet naar de slag komen dus 

als ge uw tante al lang ni meer gezien 
hebt is dit het perfecte moment die te 
verplichten een croque te komen eten! 

Als dit u ni overtuigt dan weet ik het ook ni 
meer ze! Doe dus allemaal uw best jongverkenners en nodig zo veel mogelijk mensen uit 
om te komen eten. Wij verwachten dat jullie heel het weekend aanwezig zijn, in perfect 
uniform! Geen excuses! Alle info hebben jullie normaal al ontvangen in een brief. Moesten er 
nog vragen zijn horen we dit graag! Tot op de croqueslag mannen!  
 
Zaterdag 23/11:  gentleman vergadering – 13:00 tot 16:00 



 

 

 
Wassup boys het is vandaag gentleman vergadering !!! 
Probeer zeker te komen want het wordt super chill. 
Probeer in pak te komen want dat maakt je zeker een gentleman 
hier zijn al 5 korte tips!! 
1. Een gentleman weet wanneer hij zijn mond moet houden 
Dus geen geroddel over en gesnuffel in andermans zaken. Een ware 
gentleman weet wanneer hij zijn mond moet opentrekken en vooral 
wanneer enkel te luisteren. 
2. Een gentleman weet dat er gewerkt moet worden voor alles wat 
de moeite waard is 
Succes komt niemand aanwaaien, dus wees niet afgunstig naar 
anderen. 
3. Een gentleman kan dansen 
Niet te veel en zeker niet te weinig. Hou je ver weg van moonwalks, 
worms en de macarena, maar wees je ervan bewust dat je genoeg 
voetenwerk in huis moet hebben om met zelfvertrouwen de dansvloer 
te betreden. En je weet het... weiger nooit de dans van een vrouw. 
4. Een gentleman helpt een dame met haar bagage 
Vrouw, man, hond – als een gentleman een levend wezen ziet worstelen met iets zwaars, 
staat hij klaar om te helpen. Bel bij een bebloed opgerold tapijt echter gelijk 112. 
5. Een gentleman reageert altijd op een RSVP Laat niemand in het ongewis over jouw 
aanwezigheid, dat vind je bij jouw eigen feestje ook niet fijn. Zorg dan weer wel dat de beste 
plek op het feestje bij jou in de buurt is. 
 
Vrijdag 29/11 1 Noea sponsor loop – 18:00 tot 20:00 
Het gaat om een sponsorloop voor Noea van de jonggidsen. Noea 
zou normaal 3e jaar jonggids zijn maar ligt al 2 maanden in het 
ziekenhuis met een zeer agressieve vorm van de ziekte van Crohn. 
Na al ettelijke operaties, 2 weken in kunstmatige coma en alle 
andere miserie, hebben de ouders beslist een sponsoractie op 
poten te zetten om alle kosten te kunnen blijven betalen. Het lijkt 
ons een mooie geste om op vrijdag met zen allen richting Berchem 
te gaan, een paar toerekes te lopen in de hoop Noea dit jaar nog 
terug op de scouts te zien. Het zou voor Noea ook superleuk zijn als 
jullie allemaal 2 Euro zouden kunnen meenemen om te sponseren 
tot dan ! 
 
 
 
 
 
 
Zondag 1/12: Playboy vergadering – 9:00 tot 12:00 
 
Vandaag is den dag dat ge de casanova, den echte rokkenjager, vrouwenverlijder, 
fixer,... in u naar boven kunt brengen. Dat de eeuwige battle onder jv’s voor wie de 
beste praatjes heeft bij de vrouwen en wie ze het beste rond zijn vinger kan winden 



 

 

eindelijk uitgevochten kan worden. Na vandaag weten we de ultieme playboy van 
jongverkenners en die zal vereeuwigd worden in het lokaal! Heb jij alles om de 
vrouwtjes te verleiden, ben je snelste jongen met de vrouwkes. Kom dan zeker af om 
dit te bewijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 08/12: Sintvergadering – 9:00 tot 12:00 
Hiersedaarse, tis weer dien tijd vant jaar, hoor ik jullie al zeggen. De tijd van de sneeuw, 
koude ochtenden, warme chocomelk, vroeg donker en al die dingen is weer aangebroken! 
De winter??!!?! zeggen jullie? Maar nee, ik zal 
nog eens wat tips geven. Boekjes met reclame in 
de brievenbus, reclamespotjes een man in 
kostuum op tv. Al duidelijker??? Ik hoor jullie 
denken: “tis toch ni weer dien tijd van die stomme 
verkiezingen zeker??” maar nee!! Ik zal nog een 
laatste tip geven; een man met een baard die 
cadeaus uitdeelt! Aaaaaaah de kerstman 
zeker??!! Nee mongols, het is de tijd van SINT 
NICOLAAS! Hij staat jullie in hoogst eigen 
persoon op te wachten deze zondagochtend. Wij 
hebben via via kunnen fixen dat hij aanwezig zal 
zijn op onze lokalen om voor heel de scouts 
cadeaus uit te delen. Dit moment willen jullie 
uiteraard niet missen, dus wees aanwezig gasten!!! :3  
 
 
Zondag 15/12: Echte fortnite vergadering – 9:00 tot 12:00 



 

 

Wassup boys, 
Dus ik hoop dat jullie goed kunnen lezen want jaja het is Fortnite vergadering. 
De beste Free To Play Game van 2018. 
Wij kunnen jammer genoeg nog niet veel vertellen over de 
vergadering zelf. ��� 
Maar we kunnen wel natuurlijk wat uitleg over fornite geven. 
Fortnite bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden spelmodus. 
De Battle royale-modus is een multiplayer-deathmatch, waar honderd 
spelers (mogelijk in teams) tegen elkaar moeten strijden. 
Deze modus is gratis te spelen. 
In de Save the World-modus moet de speler tegen hordes van 
vijandige wezens vechten om te overleven. 
Deze modus is speelbaar in singleplayer of in online co-op. 
Epic Games heeft aangekondigd dat de Save the World -modus ook 
gratis zal worden na de definitieve uitgave. 
Wat een uitleg amai maar we hopen dat jullie Fornite nu wat beter kent. 
Hopelijk tot op de vergadering!!! 
 
 
Vrijdag 20/12: Kerstfeestje – 18:00 tot 20:00 + fakkeltocht 20:00 tot 21:00 
O denneboom, 
o denneboom. 
Wat zijn je 
takken 
wonderschoon 
Ik heb je laatst 
in 't bos zien 
staan toen 
zaten er geen 
kaarsjes aan. 
O, 
Denneboom, o 
denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Of misschien beter: Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Deze vrijdag is het 
kerstfeestje. Neem allemaal een cadeau mee dat je graag zelf zou krijgen! Pak het 
cadeautje mooi in en doe er eventueel een strik rond, heel stereotiep! Wij zetten alvast de 
kachel aan zodat het lokaal zeker warm genoeg is. Na het gezellige kerstfeestje nodigen wij 
jullie en de ouders uit op onze jaarlijkse fakkeltocht, meer info zal via mail of brief 
meegegeven worden. Na de fakkeltocht kunnen jullie een goeie warme chocomelk komen 
drinken aan het kampvuur, wat kunt ge nog meer wensen op zo’n koude avond als deze??!! 
Voor de mama’s en de papa’s is er een jeneverbar, en uiteraard ook (hetzelfde) kampvuur. 
Wij hebben alvast zin om deze gezellige avond met jullie te spenderen! Zou spijtig zijn moest 
je dit niet meemaken, dus wees aanwezig op de vergadering en vergeet zeker niet uwe 
cadeau, superbelangrijk!!!! Ho ho ho, jongverkenners, houdoeee  



 

 

Zondag 29/12: Geen vergadering 
Allerliefste jeevees! Slecht 
nieuws vandaag! Allee dat 
vinden wij toch, jullie zijn 
waarschijnlijk blij dat ge is ni zo 
vroeg moet opstaan op 
zondagmorgen en u nog is kunt 
omdraaien in uw lekker warm 
bedje! Wij vinden het net heel 
spijtig dat het deze zondag geen 
vergadering is. ‘Waarom plannen 
jullie dan ni gewoon een 
vergadering leiding?’ vragen 
jullie je ongetwijfeld allemaal af?! 
Het antwoord is simpel, de 
leiding is veel te uitgeput en ziek om jullie deze zondag 3 uur lang te entertainen. Robin 
heeft veel te veel gegeten op familiefeest, waardoor hij nu thuis met buikpijn zit. Casimir 
heeft veel te luid (mijn oren doen nog pijn) mee gekweeld met al die kerstklassierkers. 
#TrueFan. Nu heeft die dus geen stem meer he! En Brettley is serieus uitgeschoven op de 
dansvloer van de week. Zoals jullie kunnen lezen is de leiding dus niet in staat om een 
vergadering te organiseren deze week, hoe spijtig wij dit zelf ook vinden, niks aan te doen. 
Dus draait u nog is goe om deze zondag, en bereid u voor op het nieuwe jaar! 
 
Dat was het dan :’( 

Dit was de Gibersco voor November en December. 
We zullen na deze 2 leuke maanden ervoor zorgen dat de volgende vergaderingen even 

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

De volgende gibersco zal nog cooler worden dan deze. 
Hierbij sluiten wij de Gibersco af! 
Robin, Casimir en Brettley out. 

 
 
 
 
 
  



 

 

JOEHOEEEE GIDSKES!!!! 
Jullie allerplezantste leiding hier! Hopelijk hebben jullie genoten van de vergaderingen die 
zijn geweest in onze eerste gibersco! Wij vonden het alleszins erg plezant met jullie! Alleen 
al het feit al dat jullie elke week voltallig aan onze Berniepoort staan, vinden wij echt ultra 
fijn! Dat mag dan ook zeker gezegd worden! Ook tof dat jullie jullie zo hard ook hebben 
ingezet voor de spettieslag, daar hadden wij enkel van kunnen dromen!  Dus dus dus, een 
positieve start en op naar de volgende reeks vergaderingen met elkaar. Wij hebben jullie 
aangehoord en hebben er zeker ook wat vergaderingen ingestoken die voortkwamen uit 
ideeën van jullie! Geniet van de tekstjes!!!! 
Dikste groeten,  
Ons Rani, Ons Nicolas en ons Enya xoxo 
Weekend van 1-2-3 november 
Ola bellas, het is eindelijk zo ver! Wij vertrekken op het lang 
verwachte weekend! Wattefooook YES YES YES EINDELIJK!!!!! 
Samen eten, samen spelen, samen slapen, samen afwassen en 
ofc samen roddelen. Wij weten niet hoe da zit bij jullie maar wij 
kijken daar dus gigantisch naar uit he. Maar echt wel jammer at dat 
zo kort is he, maarja het leven is geen ponykamp. We gaan elkaar 
nog wel genoeg zien dit jaar he . Omg willen jullie ook zo graag 
het thema weten?? Wij anders wel ze! Zal wel weer iets mega graaf zijn. Maar allé maskes, 
wij gaan jullie niet langer lastigvallen want jullie zullen wel met jullie boys aan het sturen zijn, 
en ja dat kan niet meer op weekend. No phones allowed. Maar we zien jullie daar! 
Oh oh oh! De brief hebben jullie via mail ontvangen!!!!! Zeker checken! En als jullie nog 
vragen of opmerkingen hebben, stuur ons/bel ons/mail ons!!!! 
BE THERE OR BE SQUARE 
 
YUUUUUU xoxo 
 Zondag 10 november van 09:00 - 12:00: oudervergadering  
Gidsen gidsen gidsen, even goed luisteren! Sleur uw oudjes deze 
zondag uit hun bed (die kunnen toch al vaak genoeg uitslapen op 
zondag, geen medelijden bij het wekken!!!), zeg hen dat ze hun 
vuilste kleren aantrekken deze ochtend en zorg ervoor dat ze vol 
enthousiasme aan onze Berniepoort staan, om 9 uur he! Anders 
pompen ze!!! hihi 
Samen met onze ouders gaan wij de zotste drie uur tegemoet! Wij 
vinden dit zelf 1 van de leukste vergaderingen vant jaar! Dus 
hopelijk kunnen wij onze mami of papi ook overtuigen!  
Wat we gaan doen, is uiteraard nog een verrassing maar we kunnen al wel verklappen dat 
er ook een oudermomentje zal zijn op het einde van de vergadering, dus ook gewoon 
eruuuug belangrijk dat er veel, goe veel ouders aanwezig zijn!  
Ale, gidskens! See you de zondag, samen met mami en/of papi!  
Groetekens, jullie leidingskens xoxo 



 

 

Zondag 17 november van 09:00 - 12:00: Ruilvergadering 
In tegenstelling tot zijn grote broer de ruiltochtvergadering is deze 
kameraad een beetje minder populair hetgeen, wat zo vaak 
gebeurd, niets te maken heeft met zijn karakter. Deze fijne 
vergadering is immers een enorm enthousiaste kerel met 
bovendien een vrijgevig karakter! Er is geen nood om de straten in 
te trekken en bij vreemde creepy mensen te gaan aanbellen om u 
paperclip te ruilen tegen een halflege pot choco. Integendeel, de -
minderbekende maar enorm fijne- ruilvergadering laat u vanuit de 
comfortabele positie van onze scouts het gemak voelen van een 
think twice zonder de kost ervan. We hebben allemaal in onze kast 
wel een paar oude afgezaagde spullen liggen die we niet meer gebruiken. Hoewel jij ze 
misschien niet meer de moeite vindt zijn er misschien wel andere mensen die je er nog een 
plezier mee kan doen. Wanneer die persoon dan net iets heeft wat jij wel tof vindt, maar niet 
meer geapprecieerd wordt door diens eigenaar kunnen jullie handel voeren op een pre-
monetaire manier! 
Zaterdag 23 november van 13:00 - 16:00: Verrassingsvergadering  
Ola chickaszzsssszszzz x3___x333. 
HET IS EINDELIJK ZOVEEEER!!!!  

• Den baldans is perfect in orde!!! 
• Onze nieuwe hakskes zijn gekocht en ingestapt 
• Onze kleedjes zijn deze week aangekomen en pasten niet, 

dus zijn we snel nog naart shopping gemoeten om iets te 
vinden (aaaah, stress stress stress) 

• Iedereen heeft een week ni gegeten, zodat er genoeg kaas in kan vandaag opt bal 
• Alle gidsen kijken uit naar de vergadering van zaterdag, om even te de-ontstressen voor 

den baldans 

DUS, deze zaterdag verwachten wij jullie op de scouts, voor iets dat jullie heel goed zal 
doen! Wat dat zal zijn, is voor jullie nog een verrassing! Maar het zal de moeite zijn, dus kom 
zeker af!  
Doe jullie hakskes of sneakers voor op het bal zeker aan! Dan kunnen we nog eens oefenen 
he! 
Groetekens, Jullie leidingskens xxxx 
Vrijdag 29 november van 18:00 - 20:00: Noea vergadering 
Gidsen, (en ook alle andere takken): vandaag een vergadering op vrijdag. En niet zomaar 
een vergadering. Vandaag gaan we alles uit de kast halen voor ons Noea.  
Noea zit bij ons in de scouts en zou normaal nu 3e jaars jonggids zijn. Jammer genoeg 
hebben we Noea al een lange tijd niet meer gezien. Noea heeft een zeer agressieve vorm 
van de ziekte van Crohn. Dit is een aandoening waarbij het spijsverteringsstelsel geheel of 
deels ontstoken is. Noea ligt ondertussen al weken in het ziekenhuis, onderging al enkele 
operaties, en zal nog niet meteen thuis zijn. Om alle ziekenhuiskosten te kunnen blijven 
betalen én om een project van Bednet op te starten, zette de ouders van Noea een 
sponsorloop op poten. Deze gaat door vrijdag 29/11 op de school ‘Het Avontuur’ te Berchem 
van 16-20u.  
We spreken af om 18u aan Freinetschool ‘Het Avontuur’ (Filip williotstraat 11 te Berchem). 
Vandaag ruilen we ons uniform in voor een sportoutfit. Zouden we mogen vragen een vrije 



 

 

bijdrage mee te geven. We lopen samen enkele toertjes voor het goede doel in de hoop 
Noea snel terug op de scouts te zien.  
Vergeet geen flesje water!  
Ouders, broers, zussen, ... die ook graag mee doen zijn meer dan welkom. 
DUS  
18u @ het avontuur  
Sportkleren, flesje water, vrije bijdrage. 
Alvast een hele grote danku!  
Laten we samen een steun zijn voor Noea en haar familie en hopelijk is ze snel terug beter! 
 
Zondag 8 december van 09:00 - 12:00: 
Sinterklaasvergadering 
Ja ja het is weer zo ver. Onze grote gebaarde vriend komt 
weer langs met een zak vol lekkers en leuks. Amai wij zijn 
er helemaal klaar voor zennej. En wij hopen jullie ook! Ik 
bedoel wie is er nu niet hyped voor deze dag?  
Wat wordt er van jullie verwacht? Zet jullie mooiste lach op, 
wees jullie vrolijkste zelf en wees super mega braaf. Want 
jullie kennen het gezegde: wie lief is krijgt lekkers, wie stout 
is de roet. Onthoud dat maar heel goed meisjes want als 
jullie niet lief zijn voor ons gaan wij klikken bij de sint. 
Verdere info komt nog want zoals jullie weten moeten wij pieten zijn voor de kleintjes, dus 
als je dit wil doen, let us know! 
Allright grietjes, we zien jullie op de vergadering. Laat efkes weten op facebook als je niet 
kan komen of stuur een berichtje. 
Doooeeeeiii xoxo REN  
Vrijdag 13 december van 20:00 - 22:00: Klakkebuisvergadering 
Deze zondag is het weer zover, tijd om de plastieken -hopelijk 
intens gedecoreerde- wapens van stok te halen. Zoveel 
mogelijk tijdsschriften te verruïneren, en de scherpste pijlen te 
rollen. Het wordt weer een strijd van jewelste waar zelfs de 
meest realistische videogames niet aan kunnen typen. Want 
zeg nu eerlijk wat die mannen van fortnite kunnen, kunnen wij 
veel beter, en dan nog op een scouteske manier! Het is weer 
eens tijd om elkaar te belagen met een resem aan zelf-gerolde papieren moordwapens met 
kracht uit een buis geschoten. Waarna de traditionele discussie kan uitbreken van “ik heb u 
geraakt” vs “ik heb niks gevoeld”. Wat dan leidt tot het stelen van u vlag waarna het niet 
onverwachte “dat telt niet ik was niet geraakt” debat kan uit voortvloeien.  De benodigdheden 
om dit festijn van geveinsde rivaliteit uit te voeren zijn uw vuurwapen (klakkebuis) een hoop 
nutteloze tijdsschriften een veiligheidsbril, gecamoufleerde kleren (eventuele face-paint) en 
de goesting om u helemaal nen john beton te voelen. 



 

 

Vrijdag 20 december van 18:00 -20:00: Kerstfeestje en van 20:00 - 21:00: Fakkeltocht  
It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, 
spreading so much cheer 
I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the 
mistletoe 
I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at 
your face 
I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the 
mistletoe 
YEEEEEES HET IS BIJNA KERSTMISSSSSSS!!!!!!!! OMG WIJ 
HEBBEN HIER ZOVEEL ZIN IN WTFFF! Oké wat is de bedoeling, we nemen allemaal een 
cadeautje mee ter waarde van MAXIMUM 5 euro! Niet meer, minder mag. Vergeet dit zeker 
niet want dat zou jammer zijn voor de andere en voor jezelf. Als je leuke kerstliedjes kent zet 
ze dan zeker in een playlist en breng deze mee zodat we helemaal in kerstsfeer kunnen 
komen en mee kunnen zingen. Snackjes mag je ook mee pakken. Met andere woorden: we 
gaan er verdekke iets gezellig van maken.  
We zien jullie dan!! Blijf ook zeker erna lekker gezellig plakken bij de jeneverbar en de 
fakkeltocht van de jins! 
Groetjes, REN xoxo 
Zondag 29 december van 00:00 - 00:00: Geen vergadering 
Oh, EINDELIJK UITSLAPEN SEG!!!!  
Hoe blij wij ook zijn dat wij eens tot 5 uur in de middag in onze 
beddenbak kunnen liggen, hoe verdrietig wij ook zijn dat wij jullie 
snoezelige snoetjes gaan moeten missen deze week! Maar nu 
even voor serieus; deze zondag jammer genoeg GEEN 
vergadering! Het is kerstvakantie en iedereen is volop aan het 
feesten, is op skivakantie of is zotte uitstappen aan het doen! 
Daarom is het geen vergadering, omdat wij daar anders op die 
zielige zondag met 3 man en ne paardenkop zouden staan! En 
dat is zonde, toch? Dus geniet allemaal van jullie welverdiende vakantie, na die prachtige 
examenperiode en rust uit, feest ze en wij zien jullie snel terug! ALVAST EEN GELUKKIG 
NIEUWJAAR OOK LIEFSTE GIDSEN! Dat al jullie dromen dit jaar mogen uitkomen en dat 
wij met zen allen nog een prachtig jaar tegemoet gaan!  
Dikste nieuwjaarsgroeten en see you soon xxxxxxx 
Zondag 5 januari van 10:00 - 13:00: Driekoningenvergadering 
‘Draakeuningen, draakeuningen, geeft maa ne nievenhoet, mennen aawe is verslieten, ons 
moemoe wil het ni weten’. Of toch iets in dien aard… 
Deze zondag gaan wij het feest van de drie koningen 
vieren. Wat is er nu fijner en belangrijker dan dat? NOU, 
niks toch? Ofwel ofni ofwel ofni?!!!!! De drie koningen, de 
wijzen uit het oosten. Zij volgden een ster op zoek naar ‘de 
pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze 
goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste 
pelgrims, de eersten die 'de weg van het geloof' volgden.    
In het kort: van deur tot deur gaan om nog meer centjes bij 
te verdienen voor ons awesome kamp? Of toch eerder een 
spel spelen op de scouts? Dat is voor jullie een raadsel! (En 
voor ons misschien ook). Oeh!!! Mysterieus!!!  



 

 

Kom deze zondag allemaal af om het te weten te komen! Wij hebben er alvast zin in!   
PS: in bijlage een kleurplaat van de drie wijzen, voor als ge een dood momentje hebt! Als ge 
die inkleurt en meeneemt naar deze vergadering, dan wacht u misschien wel iets heel 
speciaals te wachten! Het proberen waard zou ik zo denken!!!  
Bye bae’s!!!!  
Groetkens, ons leidingskens xoxo 
 
 
 
ZO, dit was onze tweede gibersco dan! Hopelijk hebben we er weer van genoten, wij 
twijfelen daar niet aan! Nieuwe gibersco staat voor de deur, net zoals het nieuwe jaar yay 
joepi yey!!! We gaan er nog een topjaar van maken, ze ma gerust!!!  
REN xoxo 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7q8H_xMvlAhUMKlAKHS6VAQYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.memecenter.com%2Ffun%2F710211%2Fbecause-thats-all-folks-is-too-mainstream&psig=AOvVaw1qtbfl_wgEt4CFo1Kg24zW&ust=1572784489512743


 

 

 

Verkenners 
Pull up in a ghost 

Pull up in a phantom 
Like Danny Phantom 

                                                       ~BrettleyM & Kappa  

Weekend 1-2-3 november  

Bereid jullie allemaal mentaal al voor want het verschrikkelijkste wat een 

Antwerpenaar kan overkomen staat ons te wachten. We gaan namelijk naar West-

Vlaanderen op weekend. Ondanks hun reputatie van olijke snuiters weet ieder die al 

in contact is gekomen met dit aparte volk dat deze reputatie eerder op mythes dan 

op feiten gebaseerd lijkt. Ik spreek nu van in contact komen maar de werkelijkheid is 

dat nog niemand er in geslaagd is om verstaanbaar te praten met een West-Vlaming 

en daarom is het zeer belangrijk om pen en papier mee te nemen mocht je verdwalen 

in één van de vee gigantische velden die West-Vlaanderen rijk is. Verder is het 

belangrijk niet te vermelden dat je van Antwerpen komt aangezien je dan dreigt een 

half uur aan te horen dat die allemaal dikke nekken hebben terwijl hun eigenste 

nekkwabben zachtjes meedansen met de frisse zeebries. Als je deze fout maakt, 

vraag de persoon in kwestie dan om het woord ‘muggengeheugen’ 

correct uit te spreken. Dit geeft u zeker vijf minuten om te ontsnappen. 

Wij hebben alvast zin in het weekend hopelijk jullie ook. 

P.S: Aan alle West-Vlamingen mijn oprechte excuses. 

Bovenstaande tekst dient humoristisch opgevat te worden 

ook al is ze dat niet echt. Jullie hebben ons Jacques Brel 

gegeven en de Noordzee en dat is voor mij al ruimschoots 

voldoende. 

P.P.S: Ha mopje, we weten allemaal dat West-Vlamingen niet 

kunnen lezen. 



 

 

Baldans zondag 10 november  9-12u 

Vandaag is het voorbereiden op de baldans. Een vreugdekreet stijgt op bij elke 

verkenner: ‘ eindelijk voetballen, zoals Maradonna dansen met de bal’. Jammer voor 

jullie is deze verklaring zoals zo vele dromen bedrog. Voetbal zit er vandaag niet in en 

ondanks zijn gracieuze verschijningen op het veld blijkt Maradonna in 

recentere jaren geen rolmodel voor kinderen van jullie 

leeftijd. Voor ons is vandaag een andere verslaving 

weggelegd niet met wit poeder maar wel met 

snelle voetjes. Die snelle voetjes belanden 

vandaag niet tegen een bal maar op de dansvloer. 

Alvorens u besluit dan toch maar niet te komen: er 

zijn ladies bij en waar de ladies lopen loert de liefde 

op pas geschoren gezichten. Dus scheer je niet weg 

maar scheer je naar het lokaal. Tot dan!  

Baldans zondag 17 november  9-12u 

De rumba, de tango, de charleston: het zijn allen dansen die door mislukte Don Juans 

en Casanova’s (de echte was een viespeuk kijk maar eens op wikipedia) gebruikt 

worden om onschuldige deernes te verleiden met matig succes. Er is zoals elk jaar 

maar een dans die succes garandeert: de baldans. De zwoele shake de sjot-sjot-tik-

sjot-tik-tik-achter-wibbel-wibbel-draaien en de mytische knoop: dit zijn de 

ingrediënten waarmee wij de soep die liefde heet maken en net als soep kan de 

liefde soms troebel zijn en gevuld met gehaktballetjes maar een goede (staa)f(m)ixer 

kan hier al veel verbetering in aanbrengen. Jeroen Meus en Cupido zijn het er over 

eens er hangt romantiek in de lucht en daar moet goed veel boter bij. Alvorens 

verder al te dwalen in deze vreemde hersenkronkel is het hoog tijd om een eind te 

breien aan deze tekst en tot slot te zeggen: be there or be square ( en dat is niet goed 

op een baldans).  

  



 

 

Laatste Baldans zaterdag 23 november 13-16u 

Vandaag is het zover: de schoenen zijn gepoetst, de haren zijn 

goedgelegd, de tanden zijn voor het eerst in lange tijd gepoetst en 

er is voor de eerste keer sinds vorig jaar nog eens een propere onderbroek uit 

de kast gehaald. Zo dadelijk staan alle ogen van de wereld op jullie gericht (CNN 

heeft de exclusieve uitzendrechten over gekocht van John Beton Productions). 

Jullie lieftallige leiding blaakt zoals gewoonlijk in zelfvertrouwen omdat zij nu 

eenmaal van nature begaafde dansers zijn die met evenveel gemak als sierlijkheid de 

notenkraker of de dansbattles uit step up uit hun broekspijp schudden. Om jullie te 

besparen af te gaan op het wereldtoneel gaan we dus vandaag voor een allerlaatste 

keer oefenen zodat jullie onder het goedkeurende oog van jullie ouders en nog 

belangrijker jullie leiding niet letterlijk of figuurlijk onderuit gaan. 

 

Loopactie vrijdag 29 november 18-20u niet op het lokaal! 

Vandaag een vergadering op vrijdag. En niet zomaar een vergadering. Vandaag gaan 

we alles uit de kast halen voor Noea.  

Noea zit bij ons in de scouts en zou normaal nu 3e jaars jonggids zijn. Jammer genoeg 

hebben we Noea al een lange tijd niet meer gezien. Noea heeft een zeer agressieve 

vorm van de ziekte van Crohn. Dit is een aandoening waarbij het spijsverteringsstelsel 

geheel of deels ontstoken is. Noea ligt ondertussen al weken in het ziekenhuis, 

onderging al enkele operaties, en zal nog niet meteen thuis zijn. Om alle 

ziekenhuiskosten te kunnen blijven betalen én om een project van bednet op te 

starten, zette de ouders van Noea een sponsorloop op poten. Deze gaat door vrijdag 

29/11 op de schoon het avontuur Berchem van 18-20u.  

We spreken af om 18u aan Freinetschool Het Avontuur (Filip williotstraat 11 te 

Berchem). Vandaag ruilen we ons uniform in voor een sportoutfit. Zouden we mogen 

vragen een vrije bijdrage mee te geven. We lopen samen enkele toertjes voor het 

goede doel in de hoop Noea snel terug op de scouts te zien. Vergeet 

geen flesje water! 

Ouders, broers, zussen, ... die ook graag mee doen zijn meer dan 

welkom.  

DUS 18u @ het avontuur Sportkleren, flesje water, vrije bijdrage  

Alvast een hele grote danku! Laten we samen een steun zijn voor    

Noea en haar familie en hopelijk is ze snel terug beter!  

 



 

 

Sinterklaasvergadering zondag 8 december 8:30-12u  

Alle eeuwen lang discussieert men over waar Sinterklaas vandaan komt en voor de 

leken onder jullie is dit een opsomming van de veelbesproken mogelijkheden: Turkije, 

Griekenland, Spanje, het land van Oz, Narnia, Imaginationland of uit een heel klein 

dorp in Gallië. Nu heeft de leiding voor jullie allemaal een primeur: deze antwoorden 

zijn allemaal fout. Sinterklaas woont namelijk in Boechout bij Bart Peeters. Of 

dit tegen wil en dank is of vrijwillig daar hebben we nog geen bewijzen voor 

maar laat ons nu eerlijk wezen wie zou er vrijwillig bij Bart Peeters gaan 

wonen? De sint is ondanks alles toch een redelijk puike kerel die best wel wat 

mensen wereldwijd te werk stelt en dus in naam van onze schoen en de globale 

economie trekken we er vandaag op uit om hier iets aan te doen. De tactische 

plannen zijn al op zak en we zullen toeslaan terwijl de heer Peeters een 

programma aan het maken is voor de VRT. Gelukkig voor ons is dit ongeveer 

om de vijf minuten. Vertel het tegen niemand of je brengt het leven van de 

sint en van jezelf wellicht. Hou vol wij komen, wij komen oh lieve goede sint. 

Pehr Evind Svinhufvud Zondag 15 december 9-12u 

Het is tijd voor wat verrijking want jullie historische hufvede zijn leeg en 
ontbreken interessante anekdoten en feitjes die je in je latere leven 
duizenden malen kan vertellen op receptie tegen onbekenden, tot je iemand 
tegenkomt met hetzelfde weetje maar het beter vertelt. Ach ja zorgen voor later 
maar deze week maken we ons dus zorgen over de heer Pehr en hoe veel pruimen hij 
binnen de minuut met één hand kon splijten. 

 Ter inleiding een stukje wikipedia: Svinhufvud af Qvalstad was de zoon van Pehr 
Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, een kapitein, en Olga von Becker. Pehr Evinds vader 
verdronk in 1863 in Griekenland. Pehr Evinds opvoeding werd daarna overgelaten 
aan zijn grootvader, Pehr Gustaf Svinhufvud, de rentmeester van Häme. 

De familie Svinhufvud is een adellijke familie die oorspronkelijk uit Zweden komt. 
In 1574 werd de familie in de adelstand verheven. 

Svinhufvud studeerde aan de Zweedse hogeschool van Helsinki en aan de Keizer 
Alexander Universiteit van Helsinki. Hij 
studeerde Finse, Russische en Scandinavische geschiedenis. Na deze 
geschiedenisstudie, studeerde hij rechten. 

En daarmee recht naar de opdracht voor deze week: een snor groeien zoals die van 
Pehr. Wie er het dichte bij zit krijgt een ver(r)assing van de leiding. 
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Kerstfeestje en fakkeltocht vrijdag 20 december  19-21u 

Tijdens de kerstperiode zijn er veel dingen belangrijk: het streven naar vrede tussen 

alle mensen, het bezoeken van familie en vrienden, het denken aan zij die het wat 

minder hebben maar vooral cadeautjes en die sfeer valt er zeker te beleven op het 

lokaal op het enige echte, niet te missen verkenner kerstfeestje. Het is zoals ieder 

jaar de bedoeling dat iedereen een geschenk meeneemt dat verpakt is. Dit mag zelf 

gemaakt zijn of anders moet het goedkoper dan vijf euro zijn. Hiermee proberen we 

dan de kerstvreugde net warm genoeg te houden tot we aan de fakkeltocht te 

beginnen waar ook de mammie/pappie en de rest aan kunnen meedoen. Hierna volgt 

het echte hoogtepunt van de avond de jevenerbar waar de ouders de zogezegde 

warmste dagen, die toch wel verdomd koud zijn, even echt warm kunnen maken. Ze 

sponseren hiermee ook onze schattige jins die ook de kans willen krijgen om 

giberscos te schrijven.  

 

 

- Danny Phantom - 

 

Danny Fenton by day, 

Danny Phantom by night. 

This nerd while at school 

fills spirits with fright. 

  



 

 

Geen vergadering-vergadering 29 december  

Hmmm geen-vergadering-vergadering. Dubbel negatief en dus positief zullen de 

wiskundig aangelegde onder jullie wellicht denken maar helaas dan was het geen-

geen-vergadering geweest. Bovendien kent het Nederlands geen dubbele negatie en 

was het dus hoe dan ook geen vergadering geweest vandaag. In Zuid-Afrika dus wel 

maar dat ligt net iets te ver om een vergadering te plannen. Bijzonder jammer want 

daar heerst nu de zomer en die kunnen de meeste onder ons wel even gebruiken al 

was het maar om de dorpelingen die ons verjagen met houten spiesen te overtuigen 

dat we niet Drac heten. In ieder geval om de warmte van Zuid-Afrika binnen te laten 

in onze harten een gedicht in het Afrikaans van Stef Bos 

Ons mors ons tyd 
Ons kuier ons drink 

Ons praat en ons lag 
Ons kan lekker gesels 

Tot laat in die nag 
Ek vertel van n boek 

Wat ek het gelees 
Maar ons draai rond die punt 
Waar ons eintlik moet wees 

Jy vertel van jou werk 
Van jou pa en jou ma 

En die wind in die kaap 
Wat vandaag het gewaai 
En die geweld in die stad 
Dit maak n mens so moe 

Ek dink ek waai self op n dag 
Londen toe 

En so praat ons om slim 
Die gevoel te ontwyk 

Bokkie....Bokkie....Bokkie 
Ons mors ons tyd 
En buite in die nag 

Loer die gevaar 
Die armes soek kos 

En ons kla en ons kla 
Oor die koers van die Rand 

Oor die vrot politiek 
Oor die loerbroer kommersie 

En die soetpoepmusiek 
En jy vra my opinie 

Oor die broeikaseffek 
 

Ek sê dis okay 
Want die weer is nie sleg 
Ons kry somers in holland 

Soos in n afrikaland 
Nog n eeu en ons het 

Palmbome langs die strand 
En dit is nou al laat 

Ons sou lank al moet slaap 
En in plaats van de praat 

Sou ons kinders moet maak 
Maar dit gaan nooit gebeur nie 

Met die ure wat slyt 
Bokkie.....Bokkie....Bokkie 

Ons mors ons tyd  
Ek is n n man 
En jy is n vrou 
Ek is miskien 

Nie die regte (ou) vir jou 
Maar ek kan tower met woorde 

Ek kan sing soos n engel 
Al lê die berge nog so blau 

Maar jy mors jou tyd met my 
En ek mors my tyd met jou 

Kom loop jou pad 
Dan maak ek my plan 
Die rivier in die midde 

Elkeen aan sy kant 
Want waaroor ons moet praat 

Sal ons altyd verswyg 
Bokkie ....ons mors ons tyd  

 



 

 

3-koningen vergadering zondag 05 januari 10 – 13uur 

Dus heren, jullie kennen ongetwijfeld het alom bekende Driekoningen 

verhaal. De drie koningen genaamd Caspar, Melchior en 

Balthasar vertrokken vanuit het oosten want ze zagen een 

opgaande ster waarop wijsde dat er een Koning der Joden 

geboren was. Nu, ‘wat gaan we vandaag doen?’ hoor ik jullie al 

zeggen. Geen zorgen, jullie super slimme, knappe, leuke en natuurlijk 

bescheiden leiding heeft weer wat in petto voor jullie. We gaan de 

traditie natuurlijk verder zetten en Deurne verwarmen met onze 

engelen stemmetjes. Alle bomma’s van Deurne zullen tranen van 

blijdschap als ze zo’n brave jongetjes verkleed zien. Ze zullen heel 

hard peinzen wat hun lekkerste snoep is om dit dan te doneren aan 

jullie suikerbuikjes. 

Dus ik stel voor dat jullie je stembanden al goed opwarmen. Kom ook 

zo goed mogelijk verkleed als een van de drie koningen (spreek dit 

goed af dat we niet 20 Melchioren hebben). Breng ook middageten mee.  

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

Na heel wat avontuur en toch wel wat gevaarlijke vergaderingen, is het dan toch 

afgelopen met deze gibersco. Met spijt in ons hart moeten we zeggen dat dit al de 

laatste van 2019 was. 

Maar niet getreurd, ook in de gibersco’s van 2020 zullen nog de meest avontuurlijke, 

uitdagende,… vergaderingen staan. We hebben tot nu toe al een hoop gedaan, denk 

maar aan: het weekend, de spettieslag, het bal, … 

Hopelijk heeft iedereen genoten van deze gibersco en is iedereen klaar voor het 

nieuwe jaar te beginnen. Alvast voor iedereen prettige feestdagen toegewenst van 

jullie leiding!  
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