
Kapoenen 
YOOOOOOOOOOOO KAPOENIES!!!!! 

Het nieuwe jaar is daar! En dat betekent, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maar ook, nog veel 
leuker…………… NIEUWE LEIDING! 

Eens we aan deze gibersco zijn begonnen, is dat geheim al niet meer zo geheim. Weer een jaartje vol 
avonturen, weekends, kampen, vergaderingen, … kortom alleen maar dingen om naar uit te kijken! 

Wij hebben er suuuuuuuper duper ongelooflijk veel zin in! 
Ga nu maar snel verder lezen om te ontdekken wat voor leuke dingen we allemaal voor jullie in petto 

hebben! 
WE LOVE YOUUUUUUU 

 

Zaterdag 14 september van 13u tot 20u: overgang 

Ola lieve kapoentjes, na een lange en ontspannende 
zomervakantie is het nieuwe scoutsjaar weer begonnen! Dit 
vieren we volgens de traditie met onze jaarlijkse overgang. 
Voor de nieuwelingen onder ons even een korte samenvatting 
wat deze dag nu eigenlijk inhoudt: de nieuwe leidingsverdeling 
wordt bekend gemaakt, gevolgd door een hele namiddag 
fantastische attracties en spelletjes, dan lekker gezellig 
avondeten en om af te sluiten een geweldig toneel gebracht 
door alle leiding. Wij hopen alvast veel oude bekende 
gezichtjes te zien en een hoop nieuwe enthousiaste kapoenen. 
Deze dag wil je echt niet missen, wij hebben er alvast zin in!!! 
Belangrijk: inschrijven kan via de website vanaf 15 september, en leden die ’s avonds mee willen eten 
brengen hiervoor 5 euro mee! Meer info is te vinden op onze website of facebook pagina. Dikke 
knuffels en kussen  

xoxo de kapoenenleiding 

Zondag 22 september van 9u tot 12u: Wie is het?  

Hey kapoenen, nu de overgang achter de rug is, vinden wij dat het 
dringend nodig is om elkaar eens wat beter te leren kennen. Daarom is 
het deze zondag wie is het vergadering. Zo ontdekken jullie op een leuke 
manier wie nu eigenlijk al die andere kapoenen zijn met wie jullie een 
jaar lang plezier gaan maken. Dit is de ideale moment om een heleboel 
nieuwe vriendjes te maken! Wij raden aan om thuis al eens het spel wie 
is het boven te halen, dan kan je al eens oefenen. Is het een meisje? 
Draagt hij/zij een bril? Heeft hij/zij blauw haar?, … en ga zo maar verder, 
jullie kennen het principe wel! Hopelijk kennen we na deze vergadering 
iedereen zijn naam, maar de leiding is soms nogal vergeetachtig, alvast onze excuses hiervoor. 
Conclusie: aanwezig zijn is de boodschap!  
Xxxxxx de kapoenenleiding 



Zondag 29 september van 9u tot 12u: minion vergadering  
 
Lieve schatten van patatten!  
Nu we elkaar allemaal een inni mini beetje hebben 
leren kennen is het tijd om onze verkleedkrachten 
naar boven te halen. Wie kan er zich hier het best 
verkleden en inleven in een andere wereld? Of hangt 
dat ook af van welke wereld? Vandaag dompelen we 
ons onder in de wereld vaaaaaaaaaaaan 

DE MINIONS!!!!  
Kleine gele mannetjes die altijd schattig zijn… 
eigenlijk zijn jullie dus allemaal al onze minions? Nu 
enkel nog dat gele kleurtje en we zijn vertrokken. 
Duik voor deze vergadering de verkleedkoffer in kom als beste minion kapoen naar de scouts.  
Kennen jullie het minion verhaal eigenlijk? Hoor ik daar een nee? Ik zal het eens rap vertellen. Want 
volgens mij kent Toto dat ook niet zo goed…  
Zoals jullie al wisten zijn het kleine gele wezentjes. Wat jullie misschien niet wisten en al zeker niet 
verwachten, minions werken bijna altijd voor de slechten van het verhaal. Maar door de 
onhandigheid van deze kleine wezentjes wordt de slechterik steeds verslagen. Ze besluiten zich terug 
te trekken van de slechten en gaan op Antarctica wonen. Maar na verloop van tijd beginnen ze het 
toch te missen, het werken voor de slechterik. Ze gaan op zoek naar een nieuwe meester, wie zal het 
worden?  
Wordt het Kappa? Of Gigi? Misschien wel Nala? Haha nee dat kan niet. Want jullie leiding zijn geen 
slechteriken. Kom snel, dan gaan we op zoek naar een nieuwe meester voor de minions!!!  
 
 
Toedeloe schatteloe xxxxxx 
 
 
 

Zondag 6 oktober van 9u tot 12u: battlevergadering  
BOYS & GIRLS!  
 
Zijn jullie klaar voor een van de spannendste 
vergaderingen van het jaar? 
Vandaag is de dag waar we allen op hebben 
gewacht! The battle of the switched genders! 
huh? Wat is dat nu weer? 
Dit is de strijd tussen de jongens en de meisjes! 
Op de vragen: Wie is het sterkst, de slimste, het 
stoerst zullen we voor eens en altijd een 
antwoord hebben. Kom daarom allemaal zondag 
naar de scouts en bereidt jullie voor op de 
grootste strijd ooit. 
Want, kun je als jongen soepel over de catwalk 
lopen? Krijg je het als vrouw voor elkaar om een autoband te verwisselen? Dit en nog veel meer gaan 
we vandaag allemaal te weten komen.  
Tot snel lievelingetjes :) 
 
 



 

Zondag 13 oktober van 9u tot 13u: oudervergadering + oudermomentje 

Hey kapoenen!!!  

“In mijnen tijd speelden de kinderen nog buiten! Met 
echt speelgoed zoals knikkers, hoelahoep of met een 
bal.. Maar tegenwoordig is de jeugd alleen nog maar 
bezig met tokkelen op den tablet.” 

Hoe vaak heb je je ouders deze (on)zin niet horen 
zeggen? Wel… laat ze maar eens bewijzen hoe het 
wel moet! Vandaag mogen jullie samen met de 
mama of papa afdwalen naar de scoutslokalen om 
hen daar de voormiddag van hun leven te geven. 
Samen ravotten in de bossen, allerlei leuke spelletjes 
spelen, goe vuil worden zoals alleen onze kapoenen 
dat kunnen! En laat ze dan nog maar eens zeggen 
hoe hard de jeugd verpest is. Verzorgt de mama of papa wel goe, zorgt dat ze geen stoute dingen 
doen, dat ze goe luisteren naar de leiding, want vandaag zijn ze jullie verantwoordelijkheid 
kapoentjes! 

AAN DE OUDERS: na onze vergadering houden we een infomomentje over het komende jaar. We 
zullen jullie alles vertellen over het komende jaar, over ons, over de scouts, … kortom we zijn er om 
op al jullie vragen te antwoorden.  

 

Zondag 20 oktober van 9u tot 12u: Bosspel! 

Alokidoki schatjes van patatjes!  

Zoals je wellicht al gelezen hebt is het bosspel, 
YEEEY! Maar wat houdt een bosspel eigenlijk 
allemaal in? Een bosspel is een spel in het bos, 
nu hoor ik je al zeggen: ’duh’, maar er zijn 
zooveeeel spelletjes die je in een bos kunt 
spelen. Spijtig genoeg kunnen wij dit nu nog 
niet zeggen. Anders zou het geen verrassing 
meer zijn! Aanwezig zijn is dus de boodschap! 
Hoewel het spel ongekend is, is plezier een 
gegeven. Aangezien de grond in een bos niet 
altijd even onderhouden en droog is, is het ook verstandig om niet je nieuwste en beste 
kleertjes aan te doen. Kijk ook even het weerbericht na en trek gepaste regenjasjes aan 
indien nodig! Voor degenen die helemaal tot het einde van het tekstje zijn geraakt, proficiat. 
Hier is een tip voor welk spel we spelen: vraag en aanbod zijn de hoekstenen van de 
economie. 

We zien jullie snel xxx de leiding  



25, 26 en 27 oktober: weekend 

KAPOENEN!!!!! Zien jullie dat? Op de kalender?  

Het kapoenenweekend staat voor de deur!! 
Wat zeg je?! 
Het is bijna                                                             
weekend?                                                                   
Ik hoor je niet?!                                                                           
Het is WEEKEND!!!!                                   
JOEPPPPIEEEEE YESSSS !!!!!!!!!! 

Jaja! Je leest het goed. We gaan van 25 tot en met 27 oktober op weekend!!! Wat houd dit in? Twee 
dagen lang zonder ouders allemaal spelletjes spelen en KEI VEEL LEUKE DINGEN DOEN.. 

Verdere praktische informatie zal nog volgen in een brief maar onthoud deze data zeker en vast. 
Schrijf hem in je agenda, die van je ouders, plak het op je prikbord, op het toilet EN op je voorhoofd! 
Zo zal er in ieder geval niets tussen komen! We kijken er, zoals je wel merkt, enorm naar uit!  

kusjes  
de leiding  

 
 

 

Zondag 4 november van 10u tot 13u: marsepeinvergadering  

hey lieve snoeperds  

We zijn er weer 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 



Ooooohhhhhh, het einde van de eerste gibersco is er al (ween ween). Ja wij vinden het ook super 
jammer maar gelukkig volgt de volgende al meteen en staan er ons nog een heleboel te wachten! 

En niet te vergeten, we hebben ons super duper weekend al gehad, eentje om nooit meer te 
vergeten! 

Cheers op nog een super jaar!  
XXX                                                                                                     

 

                   Takki                  Nala                    Gigi                Kappa                    Toto 
 
 
 
 

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 
• 13 oktober is het oudermomentje/ infomomentje  
• Het weekend van 25 t.e.m 27 oktober gaan we naar Bonheiden. Meer info volgt! 

 

 

     einde 
 



Kabouters 
 

Spelen en ………. leren, 

Lopen en….……. koken, 

Lachen en ……… dansen, 

Zingen en ……….springen, 

Dat doe je bij de ….. KAAAAAAABOUTERS!!! 

Kabouters lopen, lachen, roepen, 

bulderen en zingen, 

we proesten, dansen, hollen, tieren, 

vallen om en springen. 

Wij klappen in de handen 

Wij stampen op de grond 

En als we dan heel blij zijn, 

Dan springen we in ’t rond. JOEPIE!! 

 

Allerliefste kabouters, om dit jaar te starten is het best belangrijk om de liedjes te kennen. 

Wij openen onze vergaderingen namelijk altijd met dit liedje. Maar geen stress, na verloop 

van tijd leer je het vanzelf vanbuiten. Wij, de leiding, kijken enorm hard uit naar dit jaar! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 

 

14 september, 13u-20u: Overgang  

Beste kaboutertjes het is weer zo ver, het begin van het jaar, den OVERGANG!  

Na een lange anderhalve maand wachten hebben we terug ons uniformke 

(even ter herinnering: botinnen, das, hemd en groene rok) kunnen 

aantrekken, ons goed humeur kunnen meenemen, een lach op ons gezicht 

kunnen zetten en afdalen naar den Bernadette aka den Bernie. Zoals 

gewoonlijk was het een dag vol plezier, gelach en lekker eten. Een dag vol 

leuke attracties met springen, kruipen, vliegen, nat worden… Jullie nieuwe 

medekabouters en leiding leren kennen, die 4 leuke dames dat voor jullie 

leuke jaar gaan zorgen, namelijk Kali, Jutta, Feere en Zamba. En dan die lekker 

kip met frietjes en appelmoes bereid door de vriendenkring. Deze dag hebben 

we weer afgesloten met het beste, leukste, coolste, grappigste toneel ooit. 

De leiding heeft hun acteerkunsten en knutselkunsten weer eens laten zien. 

En vanaf nu begint dus het nieuwe jaar, wij hebben er alvast zin in, jullie ook?  

 



22 september, 9u-12u: Kennismakingvergadering  

Hallo iedereen.  Na zo een supertoffe mega 

leuke overgang van vorige week kunnen we aan 

de vergaderingen beginnen. Ik denk dat er wel 

nog een klein probleempje is. Wij kennen jullie 

nog niet zo goed en ik denk dat jullie ons ook 

nog niet zo goed kennen. Elkaar? Kennen jullie 

elkaar wel al goed? Want kennen jullie van 

iedereen wel de naam? De verjaardag? De 

lievelingskleur? Wat haar lievelingsdier is? Of ze 

broers of zussen hebben? Of jullie leiding wel leuk is? En wie die leiding is die jullie nog niet gezien 

hebben? Zoveel vragen waarmee jullie zitten. Awel bij deze vergadering krijgen jullie er een 

antwoord op.  Dus wees maar voorbereid op een spetterende vergadering! Waar jullie op al deze 

vragen (hopelijk) een antwoord krijgen. Hopelijk vinden jullie ook nog een paar nieuwe 

vriendinnetjes. Dus tot dan!!!  

Veeeeeeeeeeeele kusjes, jullie lieve leiding!  

 
 

29 september, 9u-12u: Vriendinnekensvergadering 

Na de vorige vergadering hebben we elkaar allemaal al beter leren 

kennen, maar wij willen ook super graag weten met welke andere 

kindjes jullie je tijd doorbrengen als jullie niet op de scouts zijn. 

Daarom vragen wij dat jullie deze vergadering allemaal een supertof 

vriendinnetje meenemen. Deze vriendin kan komen van school, van 

paardrijden, circusschool, … Wij zullen zorgen voor een voormiddag 

met supertoffe spelletjes zodat jullie vriendinnetjes kunnen zien 

hoe leuk de scouts wel niet is! Misschien willen die meisjes dan ook 

wel bij de scouts komen!!  

Lieve schatten, kom zeker in uniform maar verplicht jullie 

vriendinnetjes dat niet. De kans is ook redelijk groot dat zij dat niet hebben, he ;). We wachten vol 

spanning af om jullie snoetjes nog eens te zien! 

 

 



6 oktober, 9u-12u: Lokaal make-over  

Oooooooooo ons lokaal pfffff. Het kan wel is een opkuisbeurt 

gebruiken. Alles een beetje ordelijk zetten. Misschien een likje 

verf. Het wat persoonlijker maken. Wat mooie geknutselde 

kunstwerkjes van jullie in het lokaal zetten en nog veel meer. Dit 

kan allemaal gebeuren deze zondag. Jullie kunnen jullie creatieve 

brein laten werken en het helemaal naar jullie handzetten. Want 

dat denken we wel dat jullie dat hebben, een creatief brein. Als 

jullie thuis iets leuk hebben staan dat wel thuis hoort op het lokaal 

of nuttig is mag je dit zeker en vast meenemen. We gaan ervoor 

zorgen dat ons lokaal er supermooi en fris gaat uitzien. Dus de 

boodschap is: wees creatief en kom zeker af want veel handen 

maken ligt werk?  

 
 

13 oktober, 9u-12u: Margivergadering 

Beste kaboutertjes, 

Vandaag vragen wij dat jullie eens een andere kant van jullie zelf 

laten zien. Wij zien jullie elke vergadering al mooi in uniform 

afkomen, wat wij echt supergoed vinden, maar nu gaan we toch 

vragen om jullie voor de eerste keer eens te verkleden. Deze 

zondagochtend verwachten wij jullie ongelofelijk marginaal 

verkleed op de scouts. Doe je fluo-sokken en T-shirts aan, smeer 

overdreven veel lipstick op je lippen, doe je visnetpanty aan, 

overdreven oorbellen in je oorlellen, oogschaduw die ongelofelijk 

fout is maar stiekem toch zo juist is, enzoverder! Laten we samen 

aan de scouts laten zien dat wij meisjes zeer elegant kunnen zijn 

en tegelijkertijd stiekem toch heel marginaal. 

Wij wachten met veel enthousiasme op jullie! 

Dikke kussen van Feere, Kali, Zamba en Jutta 

 

 

20 oktober, 9u-12u: Chirovergadering  

Chiro cacao afgelakt frisco, kan niet lezen kan niet schrijven ik zou maar uit de Chiro blijven! 



Haahaa de Chiro. Die andere jeugdbeweging die we 

allemaal ook wel kennen. Awel vandaag gaan we is een 

hele vergadering aan hen besteden. We kruipen in hun vel 

en gaan heel de dag doen alsof we in de Chiro zitten. Zo 

kunnen jullie vergelijken welke jeugdbeweging jullie het 

leukste vinden. Maar wij denken wel dat we daar het 

antwoord al op weten. Maar je weet nooit. 😣Dus wij 

gaan jullie overtuigen dat de scouts veel leuker is en dat 

mensen die in de Chiro zitten maar mietjes zijn. Want in 

de scouts zitten enkel maar van die stoere grieten zoals 

jullie!!!!!!!! En natuurlijk ook wat jongens want die 

moeten zich toch soms ook is belangrijk laten voelen😜. 

Dus waar wachten jullie op, kom deze zondag naar de 

scouts en beslis zelf welke jeugdbeweging jullie het leukst 

vinden. 

Een stevige linker! 

Jullie leiding! Xxx 

 
25- 27 oktober: Weekend  

Het weekend zelfst.naamw.Uitspraak: ['wikɛnt] Verbuigingen: weekend|s, weekend|en (meerv.) de 

laatste twee dagen van de week, waarop veel mensen niet werken Voorbeelden: `Ik ga een 

weekendje kamperen.`,  

 

Maar in ons geval betekent dat 2 dagen boordenvol plezier, gelach 

en goed gezelschap.  

Het wereldbekende weekend komt er namelijk weer aan, hebben 

jullie er zin in? Het is belofte weekend, wat houdt dit in? De 

kabouters dat hun belofte nog niet gedaan hebben, gaan dat dit 

weekend doen. Ze beloven dan plechtig aan ons, de scouts en de 

andere kabouters dat ze een goede kabouter gaan zijn en bewijzen 

ze zich. Natuurlijk heeft dit weekend een thema, maar het thema 

komen jullie binnenkort wel te weten. Het gaat weer een bangelijk 

thema zijn, waar jullie super content mee gaan zijn.  

De rest van de info, zoals de uren en het adres, volgen nog in de weekendbrief.   

Wat moet je doen om je klaar te maken voor dit weekend: je lach spieren trainen, stretchen om je 

spieren los te maken voor die leuke spelletjes, je maag klaarmaken voor het lekkere eten… We zien 

jullie daar!  

 
 
 
 
 



 
3 november, 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, 

botinnen)! 

Tot dan! 

 

 

Allerliefste kabouters, dit was het dan, de allereerste gibersco ☹. Wij hopen veel van jullie terug te 

zien de volgende gibersco. Wel belangrijk is dat je afbelt als je niet kan komen! Zo weten wij op 

hoeveel kabouters wij kunnen rekenen. Moest er iets zijn kan je ons altijd bereiken op onze 

nummers. Die staan vermeld bij gegevens van de leiding. Allerliefste ouders en kabouters, laten we 

er een lap opgeven dit jaar.  

 

 

 

 Zamba   Kali    Feere    Jutta  



WELPEN 
Heeeej Welpen,  

Het is hier met Kaa, Raksha, Bagheera en Hathi  

Wij hebben heel veel zin in ons nieuw welpen jaaaar!  

Tot op de vergadering! 

JOOOOOOW! 

Zaterdag 15 september – 13u tot 22u: Overgang 

Jow welpen,  

Dit jaar wordt weer een geweldig jaar zoals al de andere jaren! Ben je benieuwd naar de 

nieuwe, coole leiding? Kom dan maar zeker naar de overgang, daar leer je ineens je leiding 

kennen en ook de nieuwe welpjes. Dit jaar is het ook weer met kip en friet. Hopelijk heeft dit 

jullie gesmaakt, wij vonden het alvast heerlijk. Zoals elk jaar heeft de overgang ook een 

coole show waar jullie al jullie favoriete leiding kan zien optreden! Altijd een groot succes en 

dit jaar was ook weer een topeditie.  

Hopelijk hebben jullie zin in een nieuw jaar vol plezier! 

 

Zondag 22 september – 9u tot 12u: Ontmoetingsvergadering  

Liefste snollebollekes! 

We zijn weer eens begonnen aan een heel nieuw jaar. We gaan dit jaar een heel jaar samen 

zijn dus gaan we JAARlijkse ontmoetingsspelletjes spelen. Misschien moeten we eerst eens 

kijken wat ‘ontmoeten’ betekent. In de Dikke Van Dale:  

1. Toevallig tegenkomen, toevallig samenkomen met 

2. Opzettelijk samenkomen  

Wij kiezen natuurlijk voor de tweede 

optie, want wie wilt er nu niet elke 

zondag naar de scouts komen? Met 

een heel nieuw JAARthema gaan wij er 

weer een goeie, aangename, 

onwaarschijnlijk leuke vergadering 

doen. Wij moeten jullie leren kennen, en 

wij zullen jullie leren kennen.  

Nog een weetje voor de mama’s en de 

papa’s: na de vergadering is er een 

oudermomentje waarin wij ons ook aan 

jullie zullen voorstellen en jullie ons alle 

mogelijke vragen kunnen stellen die in jullie opkomen! Wij gaan ons uiterste best doen om 

op alle vragen te antwoorden.   



We hopen jullie in grote aantallen te mogen verwachten om er samen met een lap in te 

vliegen en te genieten van dit jaar bij de welpen!!!! WHOOP WHOOP!!! 

 

 

Zondag 29 september – 9u tot 12u: vriendjesvergadering  

Jow welpen, 

Vandaag is het vriendjesvergadering. Eeuujjjjj! Jullie weten allemaal wat dit betekent, toch? 

Vandaag moeten jullie allemaal een vriendje of vriendinnetje meebrengen naar de 

vergadering. Samen gaan we leuke spelletjes spelen en misschien willen ze wel niet 

weggaan. 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Als wij samen gaan kamperen    

in het bos of op de hei, 

dan klinkt het wel duizend keren 

vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

En gaat stil de avond komen, 

zingen, dansen wij bij ’t vuur. 

Tot wij in onze tent gaan dromen 

in het late, late uur 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Tot zondag! 

  



 

Zondag 6 oktober – 9u tot 12u: Wolf of wallstreet 

Yow Welpen! 

 

Het is weer eens zover. Een nieuwe economische crisis staat voor de deur en we weten niet 

wat te doen. Volgens berichten is het allemaal de schuld van een paar smerige geldwolven 

in Wallstreet en zijn de beurzen aan het crashen. Na een reeks van ontslagen zoekt de 

scouts welpen die willen uitgroeien tot volwaardige Wolven van de Wallstreet. 

Deze zondag komen we samen en strijden 

jullie om een kostbaar plekje om de scouts 

van het noodlot te redden. 

We verwachten jullie in grote aantallen en in 

perfect uniform! Zo kunnen we immers onze 

scouts op de beurzen met trots 

representeren. 

 

 

 

 

 

Zondag 13 oktober – 9u tot 12u: Coca-cola vergadering  

Welpen,  

Het merk Coca-Cola ontstond 131 jaar geleden in Atlanta. Het groeide uit tot één van de 

beroemdste merken in de wereld en heeft een geweldig achtergrondverhaal. Neem dus een 

slokje van je cola en lees verder als je wilt weten welke 4 leuke weetjes over Coca-Cola we 

voor je verzameld hebben. 

1.  Cola kun je drinken in de ruimte!  

In 1985 kwam Coca-Cola met een ruimteblikje dat succesvol werd getest aan boord van 

de Space Shuttle Challenger. 

2. Het recept van Coca-Cola is nog steeds geheim! 



Het recept van Coca-Cola is misschien wel 

het best bewaarde geheim in de wereld. 

Nooit in de 131-jarige geschiedenis van 

Coca-Cola, werd dat geheim onthuld. 

3. Het merk Coca-Cola telt meer dan 3500 

verschillende dranken 

Na de komst van de originele cola, kwamen 

er varianten zoals Diet Coke en Coca Zero. 

Daar bleef het echter niet bij. Er is ook cola 

met de smaak van vanille, kers of 

sinaasappel. Leuk weetje: als je één drankje 

per dag neemt, ben je 9 jaar bezig om elk drankje dat Coca-Cola op de markt bracht, te 

proberen. 

Als jullie benieuwd zijn naar de vergadering hopen we jullie allemaal te zien! 

Tot dan 

 

 

Zondag 20 oktober – 9u tot 12u: Grootoudervergadering  

Jow welpen, 

Vandaag is het grootoudervergadering en dat betekent dat jullie allemaal jullie oma of opa 

mogen meenemen naar de vergadering. Samen gaan we leuke spelletjes spelen op de 

scouts in plaats van op bezoek te gaan bij de bomma en bompa. 

‘t Is feest vandaag,  

't is feest vandaag.  

Voor oma en opa:  

Hiep hiep hoera 't Is feest vandaag,  

't is feest vandaag  

Want feesten doen we toch zo graag.  

Oma en opa zijn je vriend.  

Zij houden echt van ieder kind  

Zoals zij zijn er maar twee  

Zing maar met ons mee.  

‘t Is feest vandaag,  

't is feest vandaag.  

Voor oma en opa:  

Hiep hiep hoera 't Is feest vandaag,  

't is feest vandaag  

Want feesten doen we toch zo graag. 

Opa dat is mijn kameraad, 

die soms met mij op uitstap gaat. 



oma bakt voor mij een koek, 

en vertelt een boek. 

‘t Is feest vandaag,  

't is feest vandaag.  

Voor oma en opa:  

Hiep hiep hoera 't Is feest vandaag,  

't is feest vandaag  

Want feesten doen we toch zo graag 

Tot zondag! 

Vrijdag 25 tot zondag 27 oktober: Belofteweekend  

Vriendjes, 

JOEPIE het belofteweekend komt er weer aan!! Dit het weekend waar we allemaal naar 

uitkijken! Het zijn drie volle dagen vol fun, energie, dikke vriendjes en (hopelijk) goed weer! 

Het weekend begint vrijdag 25 oktober en is tot zondag 27 oktober. 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 gestuurd!  

Voor de eerste jaar is het weekend een belangrijk weekend omdat ze dan hun belofte 

moeten afleggen! Hierover krijgen ze ook nog verdere info over op het weekend zelf. 

Wij hopen dat jullie met zen allen aanwezig zullen zijn! 

  



Zondag 3 november – 10u tot 13u: Marsepein  

MARSEPEIN IS FIJN! 

 

Hallo wij zijn van de scouts en wij verkopen Marsepein. 

Het is weer zover, een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar komt eraan! Vandaag 

gebruiken de kapoenen hun schattige gezichtjes, de meisjestakken hun knappe looks en wij 

Welpen onze stoere, sterke en knappe look om ervoor te zorgen dat we het coolste kamp uit 

jullie leven zullen hebben. 

Roep het over de daken, ga kloppen bij de ouders, familie, buren, liefjes en vriendjes en heb 

geen angst om het de knappe mevrouw van Nederlands te vragen. 

Vraag de grootouders voor een paar pakjes aan te kopen en bij elk bezoekje krijg jij dan 

megaveel marsepein. 

We verwachten jullie allemaal en in perfect uniform, want zoals iedereen weet: Marsepein is 

fijn en wie wilt er nu geen superkamp hebben?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAA    RAKSHA   HATHI   BAGHEERA 

  



Jonggidsen 
 

Hier is hij dan weer de eerste gibersco van dit scoutsjaar maak jullie al maar klaar want er gaat weer 

van alles gebeuren dat je nooit had zien aankomen. Wij hopen dat jullie vriendschappen gaan 

verbeteren en dat jullie na deze periode nog liever naar de scouts komen. 

De fissa is lit en geniet van deze gibersco! 

 

Zaterdag 14 september van 13:00 tot 17:00: Overgang  

Daar Is het dan het moment waar jullie een hele zomer naar 

hebben uitgekeken de overgang! Wat voor show zou het dit jaar 

zijn? Wie wordt onze ooh zo fantastische leiding? Welke grote, 

en gruwelijke attracties zijn er dit jaar nu weer gemaakt? Durf ik 

dit jaar van de megaglijbaan af? Of zouden er misschien nieuwe 

mensen in de groep zitten? Dit zijn allemaal spanningen voor de 

overgang maar 1 ding is er zeker dat het een fantastische leuke 

dag wordt waar je zeker heen moet komen! Want hier ga je nog 

een heel jaar over kunnen praten en stoefen bij andere scoutsen 

hoe graaf deze dag wel niet was! En na de overgang nog lekker 

aan het kampvuur met je vriendinnen beter kan toch niet! 

Daarom verwachten wij jullie allemaal voltallig op deze eerste 

kennismaking wij zijn jullie dan. 

 

Groetjes de enthousiaste leiding!  

  

 

Zondag 22 september van 9:00 tot 12:00: Kennismakingsvergadering  

Hola chicas! Dé eerste vergadering van het jaar is een feit! De meesten kennen elkaar al wel en 

elkaars juicy details van vorige jaren maar sommige meisjes kennen elkaar nog niet. Nog belangrijker, 

wij willen jullie ook beter leren kennen en hopelijk jullie ook 

ons! Hebben jullie een liefje? Wat is jullie lievelingskleur? 

Wat is jullie lievelingseten? Wat is jullie lievelingsdier? Wat 

vinden jullie totaaaaaal niet lekker? Wie is jullie 

lievelingsartiest? Hierbij al enkele weetjes van ons; twee van 

ons slapen al sinds bij de givers elk kamp samen naast 

elkaar! De derde houdt enorm van zwemmen en is hier ook 

erg goed in. De vierde is erg goed in turnen. Twee van ons 

hebben elks twee katten thuis. Kom dus zeker naar de 

vergadering en kom te weten bij wie welk weetje hoort. 

 

Xoxo, jullie super benieuwde leiding! Tot op den Bernie!  



 

 

Zondag 29 september van 09:00 tot 12:00: Make-over vergadering 

 

Een jonggidsenlokaal moet het karakter uitstralen van 

een echte scout. Het moet proper, speels en jeugdelijk 

zijn. Het moet ook een coole, innoverende en 

plezante sfeer uitstralen. Aangezien de jonggidsen de 

leukste groep is van de scouts, moeten wij ook het 

beste lokaal hebben. Dus, liefste kinders, gaan wij een 

volledige vergadering toewijden aan een TOTALE 

MAKE-OVER van ons lokaal, met als doel dit om te 

vormen naar het zwoelste lokaal aller tijden. Word al 

die jaloerse blikken alvast gewoon, je zal er nog 

genoeg krijgen als de andere takken ons majestueuze 

paleis van een lokaal komen bezichtigen.   

Is dat de Burj Khalifah? De Taj Mahal? Misschien het station van Antwerpen? Nee hoor, dat is het 

jonggidsenlokaal! 

Neem zeker mee: oude verfborstels, werkkleren die vuil mogen worden, goed humeur, een totale 

make-over ingesteldheid en allerlei coole spullen die je anders toch nooit meer zou gebruiken!  

 

 

 

 

Zondag 6 oktober van 09:00 tot 12:00: Patrouilles vergadering 

Hey beste Kinders, deze vergadering gaan jullie de kans krijgen om jullie patrouilles te verdienen!  

Huh, wasdatte, een patrouille? Een goede vraag die je je misschien wel stelt. Een patrouille is de groep 

van medeleden waarmee je door dik en dun zal gaan doorheen het hele jaar. Dit is dus eigenlijk een 

kleinere, hechtere groep waarin iedereen haar functie heeft. Je hebt bijvoorbeeld de patrouilleleider, 

die uiteraard de groep naar overwinning zal leiden! Elke leider heeft een goede assistent nodig, in dit 

geval zijnde de vice-patrouilleleider.  

 

Deze zal de patrouilleleider bijstaan en helpen bij elk obstakel dat ze zal tegemoetkomen! Er kan 

natuurlijk geen leider zijn zonder een hechte groep achter haar.  

Hoe verdien je een plaats in jouw patrouille? Je gaat alleen of in groep een aantal uitdagende 

opdrachten moeten uitvoeren, die zowel je mentale als fysieke capaciteiten zullen testen.  

Meer kom je op de vergadering te weten, dus zeker komen!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 oktober van 9:00 tot 12:00: Rivierenhofvergadering 

 

Heyhey allerleukste, mooiste en liefste 

jonggidsen, 

Vorige week hebben jullie jullie patrouille 

al beter leren kennen. Vandaag gaan we 

ervoor zorgen dat jullie het Rivierenhof 

gaan leren kennen op een zeer toffe 

manier. 

Hier alvast een weetje voor de 

vergadering. (Lees dit zeer goed want het 

kan jullie al een beetje helpen) 

Wist je dat het Rivierenhof een 

provinciaal domein is in het Antwerpse 

stadsdistrict Deurne, eigendom van en beheerd door de provincie Antwerpen. Het omvat een 



oppervlakte van 132 ha en is daarmee het grootste park in de stad Antwerpen. 

Antwerpen. 

Voor deze vergadering hebben we het volgende nodig: 

• Een fiets 

• Verklede jonggidsen* 

• Goed humeur 

• En het allerbelangrijkste: jullie natuurlijk   

* vermom je zo goed mogelijk zodat niemand je herkent. Doe eens zot! Wij als leiding gaan ook ons 

best doen  

Dit is zeer belangrijk want het kan je zeker helpen deze vergadering. 

Vergeet ook zeker jullie fiets niet!!  

Wij hebben er alvast super veel zin in  

Tot dan!  

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 oktober van 9:00 tot 12:00: 

weekendthema vergadering 

“OMG, bijna weekend ofwa?” 

“Zo snel?” “Neee da kan ni??!” 

Oohh jawel! Het weekend komt eraan! 

JOEPIEEE!  

3 dagen lang me allemaal topgrieten? Da komt 

zeker goed Nog maar 2 weekjes en het is zo ver. 

Wat gaan we nu tijdens deze vergadering doen?  

Wel, jullie gaan deze vergadering te weten komen welk thema ons weekend heeft, waar we naar toe 

gaan en als jullie heel braaf zijn komen jullie misschien ook al te weten wie onze foeriers gaan zijn. 

Zeker komen dus! 

Deze vergadering kunnen jullie ons ook eens vertellen wat we zeker moeten doen op het weekend of 

wat jullie echt heel graag willen eten. Misschien houden we er dan wel rekening mee   

Hopelijk kunnen jullie allemaal mee en kunnen we jullie het beste weekend ooit geven! 

Xoxo jullie leiding 

Zondag 27 oktober van 10:00 tot 13:00: Marsepeinslag  



Hopelijk hebben jullie goed geslapen want het is dé grote dag! We gaan vandaag Deurne langs 

bomma’s, bompa’s, moekes, vokkes, weduwes, mama’s, papa’s, alleenstaande personen, singles, 

tieners, pubers, kindjes, kleuters, peuters én baby’s! Heel Deurne zal het geweten hebben, WANT 

WIJ GAAN DE BESTE, LEKKERSTE EN OVERHEEEEERLIJKSTE MARSEPEIN VERKOPEN! Wees erbij, dit is 

altijd 1 van de leukste vergaderingen van het jaar. Je leert niet alleen spontaan en assertief te zijn, je 

zorgt ook dat den Bernie nog vele eeuwen een vaste waarde zal zijn in Deurne en omstreken. Want al 

het geld dat we hieraan verdienen steken we automatisch in onze lokalen. PS. De tak dat de meeste 

blokken verkoopt krijgt een toffe verrassing, dus we moeten ervoor zorgen dat wij – de jonggidsen – 

winnen! PSS. De personen die de meeste blokken verkoopt heeft kans op toffe prijzen! Dus kom 

allemaal uit jullie bed en kom naar de tofste scouts van heel de wereld!  

XOXO van jullie overenthousiaste leiding!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dit was dan de eerste gibersco, maar niet getreurd de volgende is al onderweg! Wij hopen dat jullie 

de vergadering superleuk vonden en dat jullie nog lang gaan praten over ons weekend 

Belangrijke data: 

19-20 oktober: spaghetti slag komen eten 😊 

1-2-3 November weekend  

16-17 November: Croqueslag organiseren wij  

 

Belangrijk!  

Altijd in volledig uniform  

 

Vriendelijke groeten De Leiding x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe                     Sander                                                  Olivia                                 Ben  

 

 

 

 

 

 



 

Jongverkenners 

 

Gegroet Jongverkenners, 

De overgang was dit jaar weer een groot feest en het begin van een  gloednieuw super cool 

scoutsjaar. 

Dus dat betekend ook nieuwe gibersco’s, 

Dit nieuwe jaar is niet voor de gewone mainstream jongverkenner, 

enkel JV’s zoals jullie zullen dit kunnen meemaken. 

Dit legendarisch nieuwe jaar. 

Maak jullie uniform al maar zeker klaar 

Knoop je bottine al maar zeker goed vast want actief meedoen is al zeker 1 must! 

Dit jaar staat voor de connectie tussen u persoonlijk en de hele groep. 

Dit jaar gaan wij ervoor zorgen dat jullie een legendarisch jaar gaan hebben. 

Wees mentaal voorbereid op de vergaderingen want er zijn nog nooit zijn epische vergaderingen 

geweest 

 Maar we zullen het hierbij laten. 

Ga maar snel kijken welke Epische en Legendarische vergaderingen er op jullie staan te wachten! 

 

Zaterdag 14/09: Overgang: de hele dag, begint om 13u 

Vandaag ist hoogdag! Vandaag is den 

dag die uiteraard bij jullie allemaal 

schoon staat aangeduid in jullie 

kalenderkens. Vandaag ist weer zover. 

De slapeloze nachten zijn eindelijk 

voorbij. Jullie kunnen eindelijk 

stoppen met piekeren over wie jullie 

nieuwe toffe leiding gaat worden. Ik 

kan jullie al een klein geheimpke 

verklappen en da is dat het zeker niet 

te leur zal stellen. Samen gaan we dan 

ne super toffen dag beleven. Wij hebben met zen alle twee weken hard gewerkt om ervoor te zorgen 

dat het een dag wordt gevuld met super toffe activiteiten. Onze befaamde glijbaan zal er weer zoals 

altijd zijn en hij zal beter zijn dan ooit tevoren. Wij kunnen alvast niet wachten om deze dag met jullie 

door te brengen. De overheerlijke kip met frietjes om dan de maag mee te vullen na lange dag spelen 

met jullie nieuwe toffe leiding. En wat is er dan beter om de dag mee af te sluiten dan met onze 

super grappige show. Tot snel  

 



Zondag 22 september: Kennismakingsvergadering: van  

09:00 tot 12:00 

Yow boys! De fantastische overgang is alweer achter de rug 

en jullie weten nu eindelijk wie jullie nieuwe, coole, 

fantastische,… leiding is. Hopelijk hebben jullie net zo veel 

genoten van de overgang als wij. Was de show niet 

belachelijk goe?! Wij kunnen niet wachten om jullie grave 

grieten beter te leren kennen! Daarom gaan we vandaag de 

diepste gesprekken uit uw leven houden, zodat wij jullie na 

deze vergadering beter kennen dan uw eigen ouders u 

kennen! En jullie mekaar na deze vergadering ook veel beter 

kennen natuurlijk. Laat die geheimen maar al komen! En wie 

weet komen jullie er ook enkele van ons te weten…. 

Spannend! Vandaag willen wij ook graag weten van jullie 

wat voor zotte dingen jullie dit jaar nog graag samen willen 

doen. Heb je dus een graaf idee om eens tijdens een vergadering te doen? Kom dan zeker deze 

zondag naar het lokaal! Tot zondag!   

 

 

 

 

 

 

Zondag 29 september: Rwinavergadering: van 09:00 tot 12:00 

Hey boissss. Vandaag is het rwinavergadering! We vertellen jullie even snel dat rwina in jongerentaal 

chaos betekent. Hieronder even de lyrics van het (brak) liedje van Bazart, genaamd Rwina: 

Is er plaats voor mij 
Zou het zonder mij 
Denk goed na en traag 
Ik heb iets nodig vandaag 
Ben ik alles al vergeten wat ik leerde 
Het is het niet waard dat ik het 
Het is het niet waard dat ik het onthou 
Ik weet niet of ik de avond haal 
Het is het niet waard dat ik het 
Het is het niet waard dat ik het onthou 
Ik weet niet of ik de avond haal 

Kutlied …  

Rwina is dus chaos, op welke manieren kunnen we chaos opvatten? Chaos in de klas 
bijvoorbeeld, dat hebben jullie sowieso al meegemaakt. Zoals dat ene moment dat de leerkracht 
zegt dat er tegen volgende week 2 taken moeten gemaakt worden en er een toets aankomt. 
Inderdaad, rwina in de klas! Maar wat is nu juist de essentie van rwina en vooral de essentie van 
rwina op de scouts? Dit vragen we ons dus allemaal af, kom af en ontdek wat rwina en scouts 
tezamen betekenen.  



 

 

Zondag 6 oktober: Kingvergadering: van 09:00 tot 12:00 

Yuuu, de manne. We gaan vandaag gewoon de 

hele ochtend kingen, check hieronder even snel 

de spelregels: Het spel kingen bestaat uit 6 

verschillende spellen of onderdelen. Er wordt 

gespeeld met 52 kaarten (alle kaarten - 4 maal 13 

kaarten per kleur). Het spel gaat om het winnen 

en sverliezen van slagen. Bij de eerste zes spellen 

moet geprobeerd worden bepaalde slagen te 

verliezen, bij het zevende spel moet geprobeerd 

worden zo veel mogelijk slagen te winnen. Bij elk 

onderdeel geldt, dat de winnaar van een slag uit 

mag komen bij de volgende slag, dat de andere 

deelnemers kleur moeten bekennen (als ze een 

kaart hebben van de kleur waarmee uitgekomen 

werd, moeten ze deze altijd spelen), en dat de 

spelers om de beurt de deler zijn. De volgorde 

van de waarde van de kaarten loopt van twee (laagst) naar aas (hoogst). Bij de eerste zes spellen 

winnen kaarten van de kleur waarmee werd uitgekomen altijd. Bij het zevende spel winnen kaarten 

van de troef kleur. Bij (gewoon) kingen, worden de eerste zes spellen allen op volgorde een keer 

gespeeld, en het zevende spel vier keer. Hierna worden de punten geteld. Bij vier spelers worden 52 

strafpunten verdeeld (13 + 13 + 8 + 8 + 5 + 5 = 52) in de eerste zes ronden en 52 bonuspunten 

verdiend (4 x 13 = 52) in de vier troef-spellen. Gene zak da wij heel de tijd gaan kingen, kom naar de 

vergadering en ervaar wat we gaan beleven! Challas 

 

Zondag 13 oktober: Fortnitevergadering: van 09:00 tot 12:00 

Wassup boys, 

Dus ik hoop dat jullie goed kunnen lezen 

want jaja het is Fortnite vergadering. 

De betse 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. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aas_(kaartspel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aas_(kaartspel)


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!!! 

 

Zondag 20 oktober: Sammeke pegel vergadering: van 09:00 tot 12:00 

Wij kennen de Sam al, maar voor jullie is hij nog steeds een 

vage knul. Onze Sam was al sinds dat em ne peuter is ne 

fanatieke sjotter met benen gelijk den Hulk. Hij was de 

sterspeler bij elk team waar hij bij speelde. Hoe ouder hij 

werd hij beter hij werd. Sammeke Pegel kreeg zijn bijnaam 

na een ongewoon voorval tijdens een match die hij 

speelde in Kazachstan. Met zijn benen zoals de Hulk 

pegelde hij de bal van zijn eigen goal tot in de pin van het 

andere team. Hij trapte zo hard dat er een gat in de netten 

zat. Vanaf dat moment noemde iedereen hem Sammeke 

Pegel. Voor jullie is hij nog altijd een mythe, maar voor ons niet. Wie weet komt de enige echte 

Sammeke Pegel op de vergadering langs 😉. Maar enkel voor flinke jv’s die in uniform komen jwz  

 

 

Zondag 27 oktober: Marsepeinslag: van 10:00 tot 13:00 

Here we go again. 

Zoals elk jaar is het wel eens een marsepein slag. 

Elk jaar gaan we dit lekkernijtje verkopen aan deuren en smullen 

mensen er vol op van. 

Maar weten jullie hoe het gemaakt wordt? 

Die lekkere marsepein?  

Om jullie wat beter te laten begrijpen wat we eigenlijk verkopen 

is hier een stappenplannetje. 

Zelf marsepein maken is helemaal niet moeilijk, en leuk om met 

de kinderen te doen. 

Neem 400 gr zuiver amandelpoeder, 300 gr poedersuiker en 2 

eiwitten, en meng met een keukenrobot of gewoon met de hand 

onder mekaar. 

Verdeel in 2 porties, rol stevig aan in plastiekfolie en laat 

minstens 2 uur opstijven in de koelkast. 

Niet zo moeilijk eigenlijk he? 

Misschien zouden wij dit eens moeten proberen zelfs?! 

Maar misschien toch beter eerst alle dozen verkopen. 

Die staan te wachten om opgegeten te worden! 

Tot dan JV’s!!! 

 

 



 

1/11, 2/11 en 3/11: Weekend 

Johnies,  

Het weekend der weekends komt eraan! Het weekend waar 

elke jv al 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 die 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! 

 

 

Jammer jammer we komen bij het einde! 

Hopelijk hebben jullie van deze eerste gibersco genoten. 

Hopelijk vonden jullie de vergaderingen leuk en episch. 

Aangezien jullie nu al Jv’s zijn moeten wij als leiding jullie zoveel mogelijk kennis meegeven. 

Wij maken jullie klaar om misschien volgend jaar of het jaar daarna Verkenners te worden. 

Dan zijn jullie ook de oudste van alle leden! 

Dit was het dan. 

Tot bij de volgende Gibersco!!! 

 

 

Brettley         Casimir  Robin 



    

Gibersco gidsen 
Nou, welkom liefste gidsen, bij onze eerste gibersco van dit fantastisch jaar!  

Wij willen al even laten weten dat wij echt mega content zijn met jullie als groep, 

want wat wij horen van jullie vorige leiding en andere mensen (hoho wij hebben zo 

onze bronnen) zijn echt mega bueno dingen! En wij kunnen niet wachten om jullie 

zelf te leren kennen! We gaan er echt dit jaar het beste gidsenjaar van maken! Met 

heel veel dingen die jullie leuk vinden en die wij met uitermate veel plezier in 

elkaar gaan steken voor joellie!!! Ale, geniet van de gibersco en tot snel he seg!!!! 

 

Kennismakingsvergadering: zondag 22 september van 9 tot 12 

GIDSEN!!!! 

Vandaag is de dag dat wij elkaar beter leren kennen! Dat 

is natuurlijk maar relatief want dat zullen we pas echt 

doen als we samen op kamp gaan in Juli!!! Dan pas komen 

wij te weten wie er de grappigste is van den hoop, wie er 

wel eens het bitchke kan uithangen en wie er niet goed 

uit zijn bed kan. Maar dat zijn zorgen voor later, we 

zullen al eens eerst met deze vergadering beginnen hé!!! 

Wat moeten jullie nou just doen voor ge met uw fietske naar den Bernie vertrekt?  

• Neem een babyfoto mee van jezelf 

• Neem een voorwerp mee dat veel zegt over jezelf of waar je aan bent 

gehecht 

• Uw mooiste foto van jezelf (misschien kunnen we deze gebruiken voor lokaal 

make-over, wie weet) 

• Denk al eens na over wat ge dit jaar wilt doen 

• Da wast. 

Ale gidsen, yuuu de ballen! Tot de zondag! Wij kijken er naar uit!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welnessvergadering: zondag 29 september van 9 tot 12  

Hey how grieten, vandaag gaan wij onszelf toch wel eens 

lekker verwennen zeker!! Een goei maskertje, een scrubke, 

komkommertjes op onze ogen legen en gewoon relaxen. Wij 

als grieten (en stoeren boempie) verdienen wel eens zo een 

momentje om even alle stres van boys en de drama te 

vergeten. Wat verwachten wij van jullie vraag je u af? 

Nouuuuu doe je meest comfy kleren aan, een blij bakkes op 

jullie kwabjes en jullie biggest wellnessmood die ge u maar 

kunt voorstellen. En wat daarna? Ja daarna terug die mega 

grave baldans oefenen uiteraard met die knappe verkenners ;);). Wij hebben er alvast kei 

veel zin in om gemasseerd te worden dus hopelijk jullie ook want anders gaat daar niet zo 

veel van komen. Behalve Perla, gij moogt dat niet meer. Echt echt echt nooit ni meer. 

Maar allee schatjes, wij zien jullie dan en dan gaan we eens lekker genieten!  

Toedels!! Xoxo  

  
Lokaal make-over: zondag 6 oktober van 9 tot 12 

Jow jow jow gidskens!!!!  

Deze zondag gaan we er samen voor zorgen dat ons lokaal er echt 

Supercalifragilisticexpialidocious uitziet!!! Kortom, dat het gidsenlokaal het 

graafste, vetste, schoonste lokaal op den Bernie is! Ook niet zo moeilijk 

denken wij dan, want wij voeeeeeelen het, al onze gidsen zijn aanwezig zijn 

op deze vergadering! Want komaan, wie vindt da nou ni plezangt om met uw 

beste vriendinnen en liefste leiding wat te knutselen en te verbouwen, te 

schilderen en nieuwe dingen te maken! Wat ook echt mega chill zou zijn, is 

dat jullie allemaal met een idee komen aan het begin van de vergadering! En 

dat mogen echt de zotste dingen zijn! En dan zullen wij zien wat haalbaar is 

en met welke ideeën we aan de slag zullen gaan deze zondag!  

Ps: Neem zelf ook gerief mee dat ge thuis kunt missen en dat goed te gebruiken is in het 

lokaal! Zoals lichtslingers, vlaggetjes, verf of spuitbussen, flyers van de joepi van de 

hotties van 2019, noem maar op!!! 

See you op de bernie deze zondag!!!  

Nocholos, Rono en Onoo 

 



 

Spettieslag 19-20 oktober 

YES! JOEPI! YAYE! 

‘wie gaat er geld verdienen voor een supervet kamp?’ ‘WIJ!!!!’ ‘Wie?’ ‘WIJ!!!’ 

Ja zeneeeee, tis weer zoeveir! De spettieslag is dit weekend! En 

echt, gidsen, mega belangrijk dat ge er allemaal zijt, en liefst de 

twee dagen! Waarom is dit juist belangrijk? Omdat wij echt best 

veel geldjes moeten verdienen als we een tof kamp tegemoet willen 

gaan! Ale, tof wordt het zoizo maar we moeten er uiteraard voor 

zorgen dat we ons eten en terrein en zo kunnen betalen! Nodig dus 

allemaal jullie vriendinnen en vrienden uit, jullie ouders en 

grootouders, nonkels en tantes!  

Ook gewoon, ziet de spettieslag niet als een stomme zaak! Zie dit als een weekendje waar 

ge iedereen eens bij elkaarkunt krijgen in dezelfde ruimte, met dan nog eens een goei 

bordje spaghetti dabei! Zo’n weekend wilt ge toch elk weekend? Wij hebben er alvast 

eruuuug veel zin in!  

Ps: alle details, van hoe laat ge er moet zijn en wat ge meeneemt hoort ge nog via de 

whatsapp so stay tuned!!! 

BAYYYYY, de laajding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimervergadering zondag 13 oktober 

Deze zondag wordt weer een topvergadering 

van jewel… Wacht, waar was ik weer over bezig, 

iets met pannenkoeken? Ik kan het mij niet zo 

goed meer herinneren. Ah ja juist, de scouts. Dus 

beste gidsen, wat ik wilde zeggen was dat we 

deze vergadering gaan… Euhm, mijn excuses, 

mijn geheugen is niet meer wat het was. Alle 

vergetelheid even vergetend is het dus deze 

zondag weer een topper van een vergadering 

waar we ons gaan bezighouden met… Over wat 

hadden we het weer? Juist, iets met zondag 

vergadering, uniform, plezier, en het feit dat ik 

een beetje alzheimer heb. 



Marsepeinvergadering zondag 27 oktober van 

10 tot 13 

Er komt weer een marsepijnlijk belangrijke 

vergadering aan, zoals alle andere jaren gaan 

we ook nu op zoek naar de nodige fondsen om 

onze mooie scouts draaiende te houden. 

Teneinde dit ultieme doel te bereiken moeten 

we weer met onze allermooiste 

verkopersglimlach en cliché zinnetjes de straat 

op. De gevreesde dag waarop alle inwoners van 

Deurne en omstreken diabetes hebben of toevallig net van nen andere scouts een pak 

chocolade kochten. Laat dat jullie echter niet ontmoedigen, jullie leiding weet dat jullie 

enorm overtuigend kunnen zijn wanneer jullie dat echt willen. En wanneer ons 

enthousiasme dan door de straten van antwerpen knalt zijn we er rotsvast van overtuigd 

dat we dit jaar het meeste van allemaal verkopen. Want zeg nu zelf zijn wij niet sowieso 

de grootste winnaars van heel den bernie? Trek allemaal jullie uniformen aan smeer jullie 

benen in en zet de grootste grijns die ge bezit op u bakkes, want wij gaan ziek veel 

marsepein verkopen en de rest gaat marsepijnlijk hard verliezen van ons 

 

 

Weekend 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 alle maskes, wij gaan 

jullie niet langer lastig vallen 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! En de brief met alle info volgt nog!!!!! Zeker checken! 

BE THERE OR BE SQUARE 

 

YUUUUUU xoxo 

 

 

 

 



Nou zo!!! Dit was de eerste gibersco en eigenlijk is daarmee het jaar ingezet! 

Hopelijk vinden jullie het al eruuug plezangt. Het zal alleen nog plezangter 

worden, we beloven het!!!!  

Dikke zoenen, 

Ons Nicolas, ons Rani en ons Enya 

 

 

  

  



  

Gibersco Verkenners 

Geachte vrijwilliger cadet 

Nog maar net bekomen van het vorige scoutsjaar en er staat alweer een nieuw jaar voor 

jullie klaar.  

Nog even een klein woordje over vorig jaar en dan mag je dat ook weeral afsluiten. Dat jaar 

was ongetwijfeld super graaf, spannend en plezant, maar dat gaat allemaal verbleken bij het 

jaar dat nu komt.  

Het wordt echt een jaar waar jullie enorm veel van kunnen verwachten.  

Maar uiteraard zijn er een aantal zaken die jullie daarvoor moeten doen:  

• Altijd naar de vergaderingen komen 

• Het zonnetje meebrengen  

• Kei grave ideeën hebben voor mogelijke vergaderingen 

• …  

We hebben al veel enorm grave ideeën voor dit jaar, dus laat je volledig gaan en doe eens 

zot.  

Komen met andere woorden.  

 

Zaterdag 14 september: overgang  13 uur tot 17 uur   

 

Het aller begin van alles, startte met een heel klein partikeltje, dat een enorme knal 

veroorzaakte. De rest van dit verhaal kennen jullie normaal gezien wel. En als dat niet zo is, 

dan moeten jullie jullie herpakken. #oerknalopwikipedia 

Nu alle gekheid op en stokje. Kennen jullie het verhaal van dit scoutsjaar? Wel het begon met 

2 jongens die elkaar vonden op een gewone zonnige zaterdag in augustus. Ze werden 

gedwongen om samen leiding te geven aan de verkenners van den Bernie. En dan gebeurde 

er iets moois. Een gigantische knal van ideeën en grave kamp concepten. Dit is de start van 

een ongelooflijk scouts jaar.  

En dan was er ook nog de rest van de leiding, die mee voor deze spetterende overgang 

gezorgd hebben.  Na 17u is er nog een mogelijkheid om te blijven eten op de scouts hiervoor 

vragen we dan 5 euro mee te nemen. Na het eten kunnen jullie nog genieten van onze 

overgangsshow + kampvuur, dit begint tegen 20u. 

En zo is het jaar weeral afgetrapt.  

 

Zondag 22 september: Gazon vergadering 09 - 12 uur  

Ne schoone gazon het is een waar schouwspel voor het estetische oog. Het wordt 

aanschouwd als 1 van de 7 wereld wonderen, zo stond onlangs geschreven in HLN nieuws. 

Echter is het om u ogen uit te blijten als het toestel der gras maaiende vermogens stil valt. 

Op het ogenblik dat ge dan al 2 uur aan het sleutelen zijt aan uwen stalen ros der maaiers en 

er maar geen nieuw leven in krijgt. Dan, ja dan kan het leven u even tegen zitten, doordat er 

op dezer moment den helft van uwen gazon proper ende gemaaid is maar den anderen kant 

oneffe en verwilderd is als beginnende gezichtsbeharing van puberende Verkenners.  

Echter is er een geneugte des levens dat u van uwer vermoeide en uitgeputte gedachtes kan 

helpen. Hiervoor dient u zondag ochtend omstraks 9:00u voor de poorten te staan van de 

meest geliefde scouts 2019, deze situeert zich op schotensesteeneg 420 te deurne. Eenmaal 



aangekomen zal uwer blijdschap per direct den hoogt inschieten en korte mette maken met 

uwer vermoeide en uitgeputte gedachtes.  

Bij deze dus, kom genieten van het leven en kom ook nu zondag naar den Bernie 

 

   

 

Zondag 29 september:  De grote boze wolf show vergadering 09 - 12 uur   

Lang lang geleden in een tijdperk dat plaatsvond voor de geboorte van 2000 kinderen 

bestond er een legendarische show. Deze show droeg de naam “ De Grote Boze Wolf Show” 

of DGBWS als je coole afkortingen wou gebruiken. In deze show was er een Grote Boze Wolf 

en deze wou steeds dieren opeten. Zo had je een bepaald klein konijntje en zijn grote zus die 

hem beschermde. Maar af en toe had de Grote boze wolf een kans om dit hulpeloze schepsel 

te verslinden. Echter was er nog een derde  variabele in het verhaal namelijk “het schrijvers 

team van ketnet” deze schrijvers zorgde er tekens voor dat door een of ander stom toeval de 

wolf toch niet aan zijn trekken kan komen. De schrijvers in kwestie hadden hiervoor 2 hoofd 

redenen, 1: het kleine konijntje was zeer geliefd bij de jongen kijkers waardoor ze dus veel 

kijkers zouden verliezen indien het konijntje opgepeuzeld zou worden, 2: de schrijvers in 

kwestie waren zeer racistisch ten opzichten van Grote Boze Wolven en haalden dan ook veel 

plezier uit het kwellen van de wolf.  

Zeg nee tegen het kwellen van de wolf!! Zeg nee tegen racisme!! Kom naar de scouts!! 

 

 

Zondag 06 oktober: Eerste baldans 09 - 12 uur   

Dag beste verkennertjes van me! Vandaag gaan we ons weer een kleine 3uur vermaken met 

onze allerliefste vrouwelijke scoutselijke evenbeelden namelijk de gidsen. Deze vergadering 

weten jullie wie voor jullie de ware zal zijn waarmee  jullie op de herfstnacht de eer hebben 

om 2maal een aantal minuten samen te zullen mogen doorbrengen. Omdat jullie niet 

allemaal de dansbenen van een Fred Astaire , Michael Jackson of Patrick Swayze hebben , zal 

er geoefend moeten worden. Al een geluk hebben jullie een topteam van choreografen & 

dansers voor jullie klaarstaan op deze mooie zondagvoormiddag. (Om jullie niet ongerust te 

maken, dit is gewoon de leiding zoals normaal). Omdat we willen dat jullie zo goed mogelijk 

de dans in jullie lijfjes opnemen, moeten jullie vandaag er niet op letten om 's morgends jullie 

bottinnen aan te trekken, want je mag naar het lokaal komen in schoenen waar jij je soepel 

en aangenaam in voelt. (de verkenner die op het lokaal aankomt met crocs zal weliswaar nog 

altijd zwaar uitgelachen worden). Onze beentjes zijn er klaar voor, hopelijk die van jullie ook! 

 

Zondag 13 oktober: baldans 9-12 uur 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 ………………………………………………………….. allé jongens, wel in de maat blijven hé.  

Nee niet zo, hoeveel keer moet ik het nog uitleggen. Amai die verkenners kunnen echt niet 

dansen, op die manier gaat die nooit me mij mogen dansen hoor.  

Hoor je de gidsen en gidsenleiding al bezig? Wel wij zouden dat dit jaar liever niet horen, dus 

doe jullie beste dansschoenen aan en smeer jullie dansbenen maar al in en alles 

geveeeuuuhhh.  Ochtendstond heeft goud in de mond en hard werk wordt beloond. Dat zijn 

de 2 leuzen die vandaag zullen gelden ten huizen Bernie. Zo en enkel zo zullen we die 



schaamte ten opzichten van de gidsen en leiding niet aan moeten voelen. Echter kan dit plan 

enkel slagen als jullie er wel talrijk zullen staan deze zondag. 

Dan kunnen we weer een super goeie dans laten zien op het bal en alle hartjes veroveren. 

Zaterdag-zondag  19-20 oktober: spettieslag 

 

Yo mannen dit weekend is waarschijnlijk het belangrijkste weekend van je scoutsjaar. Op de 

spettieslag gaan jullie spaghetti verkopen aan jullie ouders en vriendjes. Zie dat je hiervoor 

zeker gigantisch veel reclame maakt en iedereen uitnodigt, je bompa, oma, ouders, liefjes, 

side-chicks, makkers, schoolvrienden en veel meer! We verwachten dat iedereen zeker twee 

inschrijvingen kan regelen hiervoor zodat we met dit geld enkel jullie jaar en vooral jullie 

kamp veel toffer kunnen maken! Zie ook dat je zeker het hele weekend aanwezig kan zijn 

want wij gaan alle hulp kunnen gebruiken van jullie. Tot dan en vergeet zeker niet je 

inschrijvingen te regelen! De uren hiervoor worden ook nog later meegedeeld. 

 

Zondag 27 oktober: marsepeinverkoop  10-13 uur  

Heb je al gehoord van het verhaal van de marsupulami die aan diabetes leidt? Nee? Das dan 

jammer.  

Hahaha, nee mopje hoor. Ik wil het wel vertellen hoor. Wel gaat hier over een marsupulami 

die eens verdwaald was in Deurne. En dit net op het moment dat de leden van den Bernie 

marsepein aan het verkopen waren. En het ergste van al voor die marsupulami is, is dat zij 

enorm graag marsepein lusten. Dat heeft er dan ook voor gezorgd dat hij heel de voorraad 

van de scouts heeft overgekocht.  

Nu, twee keer raden wat er gebeurt is. Jazeker, hij heeft diabetes gekregen.  

Dit is exact wat we vandaag gaan doen. Ervoor zorgen dat heel Deurne diabetes krijgt en dat 

wij de prijs van de groepsleiding winnen als bestverkopende tak.  

Neem jullie verkoopsskils maar al boven. Tot dan.  

 

Vrijdag-zondag 1-3 november: weekend  

Daar is het zeg. Het eerste uistapje dat we met zijn allen gaan doen, het weekend. Hiervoor 

gaan we op verplaatsing en hoe en waar krijgen jullie zeker nog een brief over of komen we 

per c330 Droppen bij jullie thuis! Zie dat je zeker en vast aanwezig kan zijn op het weekend 

want het wordt zeker en vast cool cool supper cool. Of dat we nu onze danspasjes nog wat 

bijschaven of gewoon de graafste spelletjes spelen dat zullen jullie wel zien of niet als het 

licht uit is. Maar het tweede zal er zeker bij zijn! Indien jullie er de vorige vergadering niet 

konden bij zijn zullen we zeker de weekendbrief nog eens doorsturen via mail  of 

postduifnzodat iedereen deze heeft! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dat was het dan al weer, meer volgt volgende keer. 

Hopelijk genieten julie ook zo van het weer! 

Want dan kunnen jullie ons vinden in het meer. 

Welk meer een noch veel meer volgt in de volgende gibersco. Deze zal vol spetterende 

vergaderingen en leutige anekdotes staan. 

uiteraard blijven wij verwachten dat jullie telkens in perfect "uni form" zijn en dat als jullie 

niet aanwezig kunnen zijn jullie op voorhand even laten weten dat jullie iets anders te doen 

hebben. 

Verder hierbij nog enkele belangrijke data: 

19-20 oktober: spettieslag 

1-3 november: weekend 

23 november: herfstnacht 

kusjes de verkennerleiding. 

 

Korporaal Van de Laak 

Korporaal Vandamme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


