Hey hoi allerliefste kapoenen!
Het is weer zo ver de nieuwe gibersco is er weer!
Dat is weer 2 maanden gevuld met super leuke en coole vergaderingen.
Als ik jullie was zou ik niet kunnen wachten om alles te lezen.
Deze 2 maanden worden super duper op en top cool!
Wij kunnen niet wachten om jullie voltallig elke zondag te zien! :D
Zorg er natuurlijk zeker voor dat jullie in perfect uniform zijn.
Behalve als het in de gibersco anders wordt gezegd.
Dus wij zullen jullie niet meer laten wachten!
Begin maar met lezen want deze editie van de gibersco is suuuper cool!

Zondag 3 Maart: Lentevergadering 9:00 tot 12:00
Zoals jullie weten komt de lente of te wel het voorjaar er weer
aan dit op 20
Maart na een lange en koude winter en wij gaan ons daar al op
voorbereiden.
Wij gaan er voor zorgen dat moedernatuur kan zien dat wij
hier heel erg blij zijn dat de lente komt want wie houdt
er nu niet van de warme zon, de mooie bloemen, de
vogeltjes die muziek maken, de scoutskindjes die in hun
korte broeken gaan ravotten in het gras. Samengevat het mooiste
seizoen van het jaar naar de mening van Zazou. Dit is het gelegen
moment om misschien eens naar het park te gaan of nog eens
naar de groene zone want wie vind een leuke wandelling of een
bospel nu niet leuk. Daarom willen wij jullie zeker allemaal zien op deze
vrolijke en hartverwarmende dag. Wees wel gewaarschuwd we leven nog steeds in België wat
betekend dat het nog altijd koud en nat kan worden. Zorg dus zeker dat de ouders het
weerbericht hebben bekeken en dat jullie allemaal met gepaste kleding op de vergadering staan dat
geld ook voor jou Petro!!!
Dikke knuffels van jullie geweldige, toffe, lieve, creatieve leiding
Zazou, Petro, Veva en Toto xxx

Zondag 10 maart: Zoovergadering van 09:00 tot 12:00

Hoor je het al in de verte, het gebrul van de leeuwen? Als je goed luistert hoor je ook het gegrom van
de beren. Al deze super coole diertjes rond ons, we zitten hier precies in de zoo. Nog nooit zullen
jullie zo veel plezier hebben gehad met dieren als op deze
zondag. Dat kunnen we jullie wel zeggen. Wisten jullie dat
olifanten nooit iets vergeten, of dat octopussen drie harten
hebben? Dat dolfijnen elkaar bij naam noemen en dat
eekhoorntjes niet kunnen boeren? Soms wensen wij dat
enkele van jullie in eekhoorntjes zouden veranderen. 😉
Zulke toffe weetjes en meer zal je te weten komen tijdens
deze super duper mega plezante vergadering.
Ga niet naar de zoo kapoentjes, maar kom weer om 9 uur
aan de scoutspoort staan en dan kan je het zelf uitzoeken.
Wij kunnen niet wachten om jullie terug te zien!
Tot dan schatties!

Zondag 17 maart: verrassingsvergadering van 9:00 tot 12:00
Jow jow jow liefste kapoentjes, jullie favoriete leidingskes hier!
Deze zondag gaan wij EINDELIJK…! Zoals jullie goed genoeg
weten, want wij kunnen er maar niet over zwijgen, is de
verrassingsvergadering onze favoriete vergadering! De spanning
die errond hangt, de knikkende knieën, … Wij weten al wat we
gaan doen en het wordt echt suuuuper leuk hihi! Hopelijk
kunnen jullie allemaal een beetje slapen zaterdagavond want ik
zou het in jullie plek echt suuuper spannend vinden. We zien
jullie dus allemaal zondag!!!!! En dan zullen jullie eindelijk weten wat deze grote verrassing inhoudt.

Misschien gaan we naar de cinema, of zouden we naar de zoo gaan. Oh ik vind het heel erg moeilijk
om nog niets te verklappen. Maar anders is het natuurlijk geen verrassing meer.
De favoriete bezigheden van jullie favoriete leidingskes geven misschien al een hint:
•
•
•
•

Veva: schaatsen
Petro: bowlen
Toto: ijsjes eten
Zazou: klimmen

Zondag 24 maart: jinvergadering van 9:00 tot 12:00
Heey kindjes!!!! Zo als de naam het zegt is het vandaag jinvergadering. Jeeeeeeeeeeeee!!!!!!
Maar ik hoor jullie allemaal al denken: ‘Wat is jinvergadering?’ Wel als je dat wilt weten moet je
zeker komen. Maaaaaaar wacht pfffff ik kan geen geheimen bewaren. Maar als ik het zeg is het ook
geen geheim meer.
Ik heb misschien een oplossing. Ik ga gewoon een tipje van de sluier
geven. Om jullie een plezier te doen. De jinvergadering wordt
gemaakt door jullie 2 jins. Weten jullie de namen
nog…………………………………………Cora en
…………………………………………………………………Nala!!!!
Zij gaan een ultra leuke vergadering maken dat in teken staat
van…………… Ooooo nee als ik dat zeg dan zeg ik teveel en wordt het
misschien minder leuk dus mijn mond gaat nu dicht. Ziiiiiiiiiiip.
Pffffff dees is wel moeilijk zo niets zeggen. Maar ik moet doorzetten
tot zondag en dan kan ik het van de daken afschreeuwen. (alhoewel
ik hoop dat ik dan de buren niet wakker maak dan want dan is onze
super ultra toffe leuke vergadering misschien mislukt, en dat willen we natuurlijk niet!!!!!!!) Dus de
grote boodschap van dit tekstje is dat je moet

komen want anders zul je nooit weten welke

vergadering het wordt. Dus hopelijk tot dan!!!!!!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jullie jins xxxxxxxx Cora xxxxxxxxxxx Nala
Zondag 31 maart van 00:00 tot 00:00: GEEN vergadering
Snik snik snik snik snik snik (Petro, Zazou, Toto en Veva wenen)Oh liefste caponez, Wij schrijven dit
tekstje met pijn in ons hart. Wij delen namelijk mee dat
wij deze zondag geen vergadering hebben voorzien voor
jullie. En dat wilt zeggen dat wij elkander dus veel langer
moeten missen dan normaal! En dat vinden wij heel
jammer, hopelijk jullie ook! Maar aan elk negatief
dingske hangt er meestal ook iets positief aan! Wij, jullie
leiding gaan namelijk een weekendje weg met de hele
leidingsploeg van den Bernie, om eens goed zot te doen!
Wij gaan zelf ook eens leuke spelletjes mogen spelen, en
wij gaan leuke activiteiten doen! Dat zijn dingen die jullie
later misschien ook allemaal kunnen meemaken als jullie
ervoor kiezen om leiding te worden uiteraard! Wij zouden zeggen, doen doen doen! Niks leuker dan
een weekendje weg met de vrienden en de vriendinnen! Maar dat wilt natuurlijk niet zeggen dat wij
jullie niet gaan missen! Maar ook voor jullie zijn er voordelen! Wat kan je bijvoorbeeld allemaal nu
wel doen?
•
•
•
•
•

Uitslapen
Rustig ontbijten
Je lievelings-programma’s zien op tv
Spelen met broers of zussen of je ouders
Genieten van een zondagvoormiddag dus kortom!!!
En dan zien wij elkaar de week erna terug!!! Dikke groeten van jullie leiding,
Zazou, Petro, Toto en Veva

Zondag 7 april: Mopjesvergadering van 9:00 tot 12:00
Liefste kapoentjes zoals jullie waarschijnlijk
weten is het deze week 1 april geweest. Wij zijn
er zeker van dat jullie al heel erg veel grapjes
hebben uitgehaald met de mama en papa of
vriendjes op school en wij weten ook dat jullie
het heel erg jammer vinden dat 1 april voorbij is
MAAR dat moet niet want wij gaan vandaag
gewoon verder met 1 april dus haal jullie beste
grappen al maar naar boven dat we eens goed
kunnen lachen, wij zullen dat ook doen. Wisten
jullie bijvoorbeeld dat Petro klop klop grapjes
het leukst vindt (bv. Klop Klop. Wie is daar? Ki.
Ki wie? Nee dankje, liever een banaan).
Wat ook altijd leuk is zijn scheetkussens dus pas maar goed op dat jullie daar niet op gaan zitten want
de leiding heeft heel veel leuke ideetjes om dit de grappigste dag van het jaar te maken. En om dit
leuke tekstje af te sluiten vertel ik nog één heel erg leuke grap: twee katten lopen door de woestijn
zegt de ene tegen de andere amai dit is een grote kattenbak.
Tot dan grappige kapoentjes
Toto, Zazou, Veva, Petro, Kora en Nala

Zondag 14 april: geen vergadering van 00:00 tot 00:00
Lieve kiddo’s
Nog maar eens slecht nieuws  Ook
vandaag geen vergadering. Jullie leiding
zit namelijk al op ons kampterrein, om
alles klaar te zetten. Maar tegelijkertijd
dus ook goed nieuws. Over minder dan
een week!!!!! Is ons lang verwachtte
groepsweekend
JOEPIEEEEEEEEEEEEEEEE
Jullie kunnen al beginnen met jullie zakje
klaar te maken. Zoek die
verkleedkleertjes al bijeen. Leg je pyjama
al klaar. Warme truien niet vergeten! En
natuurlijk genoeg sokken he! Als jullie
koffertje al helemaal ingepakt is en je
weet echt niet meer wat te doen, dan
hebben wij een goeie oplossing! Maak
een mooie panda en breng hem mee
naar het weekend, misschien hangt er
wel iets aan vast.

Vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 april: Groepsweekend (brief volgt nog)
Lieve kapoentjes, vandaag hebben we echt heel heel heel goed
nieuws. Het is namelijk geen alledaagse zondag, nene deze keer gaan
we nog eens op weekend! Een heel weekend samen lol maken. En
nog beter nieuws, deze keer is het niet enkel met al jullie vriendjes en
vriendinnetjes kapoenen. Nee hoor, heeeeeeeel onze legendarische
49/80e Sint-Bernadette scouts gaat mee! We zullen die van den Brink
eens laten zien wie wij zijn.
Wa wilt dat nu eigenlijk zeggen zo een groepsweekend? Voor de
kapoenen die nog niet mee op weekend zijn geweest is het al
helemaal een groot vraagteken. Ik zal jullie al een klein beetje
verklappen. We gaan dus met iedereen van de scouts samen naar
Den Brink.
Daar zullen we allemaal samen spelletjes spelen. Dus ook die grote, stoere knappe verkenners zullen
meedoen. En die grappige jonggidsen? Die gaan ook mee! En de kabouters en de welpen? Awel die
ook!!! Eigenlijk gewoon echt ieeeedereen die je al eens hebt zien ronddwalen op de scouts, zal er
zijn. Wat een topweekend gaat dat worden seg!
Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig, dan maken we er een weekend van om nooit meer te vergeten!!!
Voor de mama’s en papa’s: zijn er bedden? Wat moet onze kapoen allemaal meenemen? Wa kost da
weekend eigenlijk? Moeten onze kindjes verkleed? Moeten onze kindjesgebracht of gehaald
worden? Soortgelijke vragen en eigenlijk alle praktische informatie zal nog volgen in een brief. (Die zo
snel mogelijk aan jullie bezorgd wordt)
Beestige groetekens!!!!!
Zondag 28 april: Snoepjesvergadering van 9.00 tot 12.00
Zoals jullie kunnen zien, luistert de leiding soms ook eens naar de kapoenen 😉. Jullie hadden ons
gevraagd om een snoepjesvergadering, awel hier is ze dan! De enige echte, mega ongezonde
snoepjesvergadering! Vandaag gaan we snoepen tot onze tanden aan elkaar blijven kleven, want
voor deze ene keer mag dat! Jullie zullen snoepjes ontdekken die
jullie nog nooit hebben gezien of geproefd. Als jullie na deze
vergadering huiswaarts keren, zijn jullie de grootste
snoepjeskenners in Deurne en omstreken.
Kom dus zeker zondag naar de grootste snoepjesfabriek van het
land! Voor wie niet waar deze fabriek zich bevindt, wel ik zal het
eens vertellen.
Zo ongeveer 100 jaar geleden, leefde er op onze scouts een grote
snoepjesfanaat. Jules, de snoepjesfanaat snoepte elke dag wel 20 kg
snoepjes. Na al die jaren zoveel snoep te eten, begonnen Jules zijn
tanden allemaal uit te vallen en waren al zijn centen op. Toen besloot hij zijn eigen snoepjes te
beginnen maken! En wat voor snoepjes!!!!! Dat zijn nu eens de lekkerste snoepjes die er bestaan. Heel
soms, als je goed zoekt, vind je zo nog een snoepje uit de tijd van Jules zijn snoepjesfabriek. Misschien
moeten we zondag ook maar eens op zoek gaan naar de restanten van Jules’ snoepjesfabriek.
Tot zondag zoetebekjes!!!!

Zondag 5 Mei: Sportvergadering van 09:00 tot 12:00
Hey hoi al onze super lieve toffe kapoenen!!!!
Vandaag gaan met zen alle een super leuke sportvergadering doen. We weten wat jullie aan het
denken zijn. Sommige denken: eeeiii sportvergadering. En sommige van jullie denken: wooow super
mega cool en leuk een sportvergadering. Maar wees niet getreurd deze vergadering is op en top
geweldig. Wat gaan we doen kunnen jullie jezelf wel afvragen. Iedereen weet dat een cheeta
suuuper snel kan lopen. Maar liefst wel 120 kilometer per uur!!! Wou ik denk dat Zazou zeker niet zo
snel kan lopen. Wij gaan onszelf uitdagen om de dieren wereld voor schut te zette. Wij gaan bewijzen
dat wij als mensen beter zijn in sporten dan dieren!!! We gaan natuurlijk niet alleen lopen maar ook
natuurlijk heel veel andere sporten beoefenen. We kunnen ze natuurlijk nog niet allemaal verklappen
hé. Wat er allemaal gebeurd zien jullie dan wel maar we gaan zeker en vast sneller, sterker en veel
behendiger zijn dan alle dieren gecombineerd. En nu vragen wij
ons af hoe dat eruitziet. Daar willen wij niet meer over
nadenken natuurlijk. Maar het enigste dat wij nog kunnen
zeggen is dat jullie zeker moeten komen want zo’n super coole
en leuke vergadering zouden wij niet willen missen. Voilà dat
was het dan voor dit gibersco tekstje. Wij hopen dat jullie met
zoveeeeel mogelijk komen want dit is een super coole leuke
plezante en interessante vergadering!
Tot dan lieve schatjes van patatjes!!!!
Xoxo Petro Xoxo Zazou Xoxo Toto Xoxo Veva Xoxo

EINDE
Ola pola dit is al het einde van deze gibersco!
We hopen dat jullie alle vergaderingen suuuper leuk vonden.
Wij kijken al uit naar de volgende giversco.
Daar zullen zeker nog veeel meer super leuke vergaderingen in zitten!
Onthoud zeker lieve kapoentjes om zeker altijd je uniformpje aan te doen.
Ook zeker schoentjes die vuil mogen worden.
Dit is naar de ouders gericht:
-

De brief van groepsweekend volgt zeker nog. Hier zal zeker alle informatie in staan.

Niet vergeten dat:
-

Het zondag 17 maart van 15 tot 17 uur vergadering is!
We jullie super graag zien
Alle gevouwen panda’s, zeker mee op kamp mogen
Het groepsweekend 19-20-21 april is
Groot kamp 15 t.e.m. 20 juli is
We jullie verwachten in perfect uniform en een 10-uurtje altijd mag worden meegenomen

Jullie aller liefste leiding!

Petro, Zazou, Veva, Toto, Cora en Nala

Zondag 3 maart – 09.00-12.00 – Legervergadering
Het Belgische leger is een beroepsleger, want de dienstplicht is
op 5 februari 1995 opgeschort. Het leger telt ongeveer 30.
174 personeelsleden en de opperbevel
hebber is Koning Filip van België. Maar wat nu als er een oorlog
is in Deurne? Dan kunnen al die soldaten daar toch nooit op tijd
graken! Daarom krijgen jullie vandaag een legertraining. Wat je
functie ook wordt bij Defensie; in de eerste plaats ben je militair.
Dat vereist dat je over spierkracht en een goede conditie
beschikt, moet kunnen zwemmen en meerdere kilometers moet
kunnen lopen. De functie waarnaar je solliciteert, bepaalt het
fysieke belastbaarheidsniveau waaraan je moet voldoen. Doe
daarom zeker stevige botinnen aan en gecamoufleerde
kledij. Want jullie gaan van soldaat naar officier!

Zondag 10 maart 2019 – GEEN VERGADERING :’( :’( :’( :’(
Het spijt ons heel erg, kabouters. Wij zijn er ook echt van aangedaan! We
kunnen deze zondag geen leuke vergadering met jullie doen. We vinden het
verschrikkelijk! Ons hart breekt alleen al als we eraan denken. Wat moet dat
dan niet voor jullie zijn?! Hoe moeten jullie zich wel niet voelen? Een weekend
jullie geweldige leiding missen? Walgelijk, miserabel, onwaarschijnlijk! Maar
toch, het is een feit. Een waarheid. Geen vergadering. Van één ding worden wij
alvast wel een beetje gelukkiger. Namelijk de gedachte dat we dit weekend het
komende kamp gaan plannen! Ja ja inderdaad, dit weekend steekt jullie leiding
het kamp in elkaar. Eén keertje geen vergadering is het dat wel waard! Want er
zal een top kamp tegenover staan. En moest je hier niet blij van worden,
misschien dan wel van dit weetje: in Venezuela is het vandaag ‘dag van de
dokters’! Tof he? Nee nog altijd niet gelukkig? Slaap dan gewoon nog maar
een beetje verder en droom over de vergadering van volgende week! Tot dan!

Zondag 17 maart – 09.00-12.00 - Rivierenhofvergadering
Heeey liefste kaboutertjes, jullie kennen allemaal vast en zeker het Rivierenhof wel maar
wisten jullie ook dat
Het Rivierenhof een oppervlakte van 132 ha omvat en daarmee het grootste park in de
stad Antwerpen?
De naam die ooit "'t Goed ter Rivieren" was, verwijst naar de aanwezigheid van de door
het park meanderende rivier de Grote Schijn (dikwijls "het Groot Schijn" genoemd) en de
vijvers die daardoor zijn ontstaan.
Heel wat diersoorten worden waargenomen in het Rivierenhof, onder meer allerlei
soorten watervogels, spechten, mezen, ..In de vijvers
leeft paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, pos, snoekbaars, zeelt en winde.
Deze vergadering zijn we ook niet alleen, de kapoenen en welpen komen ons namelijk vergezellen. Tot snel

Zondag 24 maart – 09.00-12.00 - Ontwerp vergadering
Jammer genoeg lijdt de modewereld momenteel een groot verlies door de dood
van de bekende Karl Lagerfeld. Ma huh? Wie is die rare man met zijn grijze
paardenstaart en zonnebril nu eigenlijk? Schandalig dat je het niet weet! Karl
heeft jaren ontworpen voor Chanel en is één van de belangrijkste mensen in de
modewereld. Zijn luxeleventje was ook niet van de poes, zelfs zijn kat Choupette
had twee dienstmeisjes en een eigen tablet.
Nu dat hij er spijtig genoeg niet meer is moeten we op zoek naar nieuwe
ontwerpers die zijn plaats kunnen innemen. Natuurlijk zijn onze kabouters de
best mogelijke opvolgers, en dat gaan we bewijzen ook! En die luxe, die zullen
we er dan maar bij nemen zeker? Schud de ontwerphandjes maar los en wij
zullen de wereld eens laten zien welke verborgen talenten we allemaal hebben.

Zondag 31 maart Geen vergadering
Ooh nee!! Weeral geen vergadering?
Sorry lieve kaboutertjes maar deze zondag is het geen vergadering want jullie leiding kan er niet bij zijn
Maarrr dit betekent wel dat jullie nog eens op een zondag lekker lang in bed kunnen blijven liggen of eens een
leuke sleepover kunnen houden met al jullie vriendinnetjes op een zaterdagavond

Er is zoveel te doen op een zondagvoormiddag dat we er zeker van zijn dat jullie zelfs
zonder naar de scouts te gaan nog super veel plezier kunnen hebben.
Jullie kunnen bijvoorbeeld:
- Buiten spelen als het goed weer is
- Tv kijken
- Mama en papa verwennen door een ontbijtje te maken
- Of de mama en de papa is goed laten uitslapen op een zondag
- Gezelschapspelletjes spelen
- Een tekening maken ( die je altijd mag afgeven aan ons)
- ...
Dus er is zeker genoeg om te doen zodat jullie jullie zeker niet vervelen.
Volgende week zijn we zeker terug met weer een super leuke vergadering.
We missen jullie nu al!

zondag 7 april– 09.00-12.00 – Alles op wieltjes
PAS OP NIET TE SNEL, STRAKS VAL JE NOG! REMMEN! PAS OP VOOR
DIE BULTJES EN VOOR DE BOCHTEN! STRAKS RIJ JE NOG IEMAND
OMVER! NIET TE DICHT BIJ DE STRAAT RIJDEN! NIET RACEN MET JE
BROERTJE OF ZUSJE! … BLABLABLAAAA die ouders toch, die kunnen toch
zagen soms. Als je nog maar op je fiets of step of eenwieler of wat dan ook
met wieltjes stapt dan begint het al. Maar vandaag gaat dat anders zijn! Pak
allemaal iets op wieltjes: een fiets, eenwieler, step, skateboard, waveboard,
rolschaatsen, …. En kom naar de scouts gewield. Want vandaag is het alles
op wieltjes, we gaan eens goe zot doen op onze wieltjes. Om er voor te
zorgen dat jullie wel naar de vergadering mogen komen van je ouders, moet je
er voor zorgen dat je zeker bescherming meeneemt. Zoals : een helm,
kniebeschermers, ellenboogbeschermers, handbeschermers, misschien
poepbescherming, enz..

Zondag 14 april Geen vergadering
Ja je leest het goed, het is spijtig genoeg geen vergadering vandaag. Wij vinden dit ook zeer stom, want we gaan
onze lieftallige, super leuke, lieve en grappige kaboutertjes
niet zien deze week. Maar niet getreurd, de leiding heeft al
genoeg getreurd voor iedereen, want er zijn een paar
positieve kanten aan dit. Je kan namelijk eens wat langer in je
bedje blijven liggen en dat is eigenlijk alles. Omdat we weten
dat het moeilijk is om niet naar de scouts te komen hebben we
een paar tips voor wat je kan doen op zondag voormiddag. Je
kan eens een lekker ontbijtje maken voor je ouders of je
creatieve aanzetten en er op los knutselen. Spelletjes spelen
met je ouders of je broers en zussen is ook altijd wel eens
leuk. Als je toch nog iets met scouts wil doen kan je afspreken
met andere kabouters want je weet dat ze waarschijnlijk toch
vrij zijn. We vertrouwen erop dat jullie sowieso nog een toffe
zondag gaan hebben.

Vrijdag, zaterdag en zondag 19, 20 en 21 april – Groepsweekend!!!!!!!
Wheeeeeeeeeeeeeee, niiiiiiiiiice, joepieeeeeeeeeee,
awesooooooooome!! Een weekend met de scouts, sowieso
leuk!! Maar een weekend met de scouts EN de hele groep,
sowieso bangelijk! Het is dan ook een traditie geworden om
elke 2 jaar een groepsweekend te doen. Terecht vinden wij!
Het zal dan ook een weekend boordevol nieuwe, grave,
scouteske spelletjes worden!
Het weekend zal van vrijdag 19 april van 19u tot zondag 21
april tot 14u doorgaan. 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
niets tussen komen! We kijken er, zoals je wel merkt, enorm
naar uit!

Zondag 28 april– 09.00-12.00 – Micro macro vergadering
Micro? Macro? Wat is dat nu weer?
Is de Makro niet een winkel?
Is een micro niet iets waar je luid door kan zingen?
Ik zal het jullie wat duidelijker maken:
Het voorvoegsel micro- betekent 'klein'. Het is het kleinste
onderdeel van het rijtje micro - meso - macro
Micro heeft ook een symbool: µ
het voorvoegsel macro- betekent ‘groot’. Het is het grootste
onderdeel van het rijtje micro - meso - macro
Wist je dat de Makro, Makro heet omdat het zo’n grote winkel
is?
En een microscoop heet een microscoop omdat je daarmee
objecten kan bestuderen die te klein zijn om goed met het blote
oog te kunnen zien.
Oke, genoeg informatie over micro en macro.
Deze vergadering gaan we vanalles doen met de aller grootste
voorwerpen en de aller kleinste voorwerpen.
Wat we juist allemaal gaan doen kom je zondag teweten, dus zeker komen

Zondag 5 mei - 09.00-12.00 – een spetterende vergadering
Het zonnetje is weer volop aan het schijnen en de
zweetdruppeltjes beginnen alweer op de voorhoofden te
staan. Klaar voor verkoeling!
Dat deze vergadering een groot succes zal worden staat
natuurlijk al als een paal boven water. De plonsbadjes worden
gevuld, de waterpistolen staan al paraat en wij, de leiding,
hebben er natuurlijk zin in! Eindelijk een excuus om de
deugenietjes van de groep eens goed te plagen. Ja jij daar, je
bent bij deze gewaarschuwd! Eens kijken of onze Kali al dat
water wel de baas kan blijven, of toch maar wat extra
handdoeken moet meenemen. En hoe goed gaan Jutta haar
waterballon-werpskills zijn? Gelukkig hebben we Rakki nog
die waarschijnlijk zijnen haardroger en een potje super strong
power fixing gel zal meebrengen om achteraf onze kapsels
wat te fixen. De leiding is er in ieder geval al klaar voor en we
voelen het aan ons water, niemand gaat gespaard blijven.
Maak jullie borst maar nat voor deze spetterende vergadering!

Ouderhoekje:
- Uniform: hemd, das, groene short/rok, botinnen
- Graag steeds afbellen/mailen/smsen als je dochter niet kan komen, zeker bij een betaalvergadering.
- Vrijdag 19 april tot zondag 21 april: groepsweekend (meer info volgt nog)
- Zondag 12 mei: wouterdag (meer info volgt nog)
- Zaterdag 18 mei: Groepsdag + BBQ + Camping Bernie: naar aanleiding van ons 55 jarig bestaan! (meer info
volgt nog)
- Zaterdag 8 juni: Laatste vergadering + kampinschrijving

Feere

Jutta

Rakki

Kali

Kiki

WELPEN
Hey Boyzz na weeral een veel te leuke gibersco met waanzinnige vergaderingen is nu
de volgende er al. Wij hebben alvast genoten van de afgelopen vergaderingen en
hopen dat jullie hetzelfde voor hadden. Met deze gibersco willen we jullie eens
proberen een andere kijk te geven op alledaagse jobs en andere gebeurtenissen.
Hoe we dat juist gaan doen gaan we natuurlijk nog niet zeggen. Als jullie het echt
willen weten stellen we voor dat jullie er elke vergadering staan voor dol dwaze pret
die ervoor zorgt dat de vergadering in geen tijd voorbij is. Indien je nog niet
overtuigd mocht zijn lees dan zeker onze ludieke gibersco tekstjes. Lees ze en zorg
dat je overtuigd geraakt en zeker aanwezig bent. Je weet wat ze zeggen he welpen
hoe meer volk hoe meer vreugde. Wij hebben in ieder geval al genoeg gezegd tot op
de eerstvolgende vergadering van deze gibersco.
Jooooooooooooow

Zondag 3 maart: Geen vergadering:
Hey welpen ja hoor jullie lezen het goed het is geen vergadering. dit komt doordat
we deze zomer op kamp gaan. We moeten natuurlijk veel voorbereiden en er ook
voor kunnen zorgen dat jullie kamp mega cool word. Wij moeten overleggen hoe we
de spelletjes juist erg moeilijk kunnen maken of erg makkelijk en natuurlijk wanneer
jullie in je bed worden gestopt. Wisten jullie dat zo’n
planning erg belangrijk is voor een kamp. Als we dat
goed doen (wat zeker in orde komt!!) dan gaan jullie
waanzinnig veel spelletjes kunnen spelen op kamp en
ook net genoeg geslapen kunnen hebben om de dag
door te komen!!! Maar genoeg over het kamp straks
verklappen we dingen die niet verklapt mogen worden.
Na heel deze handel gelezen te hebben is het wel
duidelijk denken we dat jullie weten dat je een uurtje
langer in je bed kan blijven liggen op zondag. Geniet
ervan welpen en tot volgende week he!

Zondag 10 maart van 9u tot 12u: Alles op wieltjes
Het wiel, één van de mens zijn belangrijkste uitvindingen en ook het thema van deze
super toffe vergadering. Wat moeten jullie dan doen?
Voertuigen op wieltjes meenemen natuurlijk!!! Fietsen,
steps, winkelkarretjes, zeepkisten, rolschaatsen,… De
enige belemmering is jullie fantasie. Maar kies wijselijk
want de welp met het coolste gepimpte voertuig krijgt
sowieso een dikke prijs. En wat gaan wij dan met die
rijtuigen doen? Skaten, fietsen en zeepkisten door de
straten en parken van Deurne natuurlijk en onderweg
allemaal super leuke spelletjes die verband hebben met
jullie rijtuigen hebben spelen! Kom dus allemaal zeker naar
één van de leukste vergaderingen van het jaar. En vergeet
jullie rijtuigen en helmen niet (want veiligheid gaat voor alles). We zien jullie dus
hopelijk allemaal om ter gelukkigste, op skateboarden die om ter cools zijn. Helmen
en fluohesjes dragend die om ter veiligst zijn.

Zondag 17 maart van 9u tot 12u: Verrassingsvergadering
Jazeker jongens jullie lezen het goed de vergadering is inderdaad een verrassing.
Wie weet wat het allemaal zal zijn haha. Misschien is het wel met de kabouters, want
we hebben tijdens onze pitaslag opgevangen dat er wel enkele een boontje voor
elkaar hadden!! Of misschien is het wel iets zonder de kabouters maar samen met de
verkenners of met de kapoenen of of of met gewoon alle takken te samen. Wie zal
het zeggen jongens… wij gaan alleszins onze mond niet voorbij praten over deze
leuke dag als je nieuwsgierig ben is er maar 1
boodschap die we kunnen meegeven aan jullie en dat
is dat jullie er ZEKER moeten zijn om een leuke dag te
hebben. Wij hopen alvast dat jullie voldoende
overtuigd zijn. Indien dat niet het geval is dan vragen
we nog steeds om zeker te komen omdat plezier zeker
niet zal ontbreken!!!!!! Seg dag he welpen.

Belangrijk: neem alstublieft 3 euro mee voor de vergadering.

Zondag 24 maart van 9u tot 12u: Schoolvergadering
Ik hoor jullie al denken… SCHOOLVERGADERING????? Leiding leiding, het is
weekend eh? Zijn jullie dat vergeten misschien?? Nee hoor dat zijn we zeker niet
vergeten want dit wordt weer een super leuke zondag zoals alle vorige zondagen!!
Op school heb je veel verschillende soorten mensen;
je hebt de nerds, met hun brilletjes en hun
bretellen
- je hebt de stoere jongens met hun leren
jasjes en waar elk meisje verliefd op is
- er is altijd 1 neuspeuteraar die er
rondloopt
- …
Of allee, zo zag het er bij ons uit! Wie van jullie
gaat er graag naar school en wie niet? Hebben
jullie een toffe juf of meester? Zijn jullie
misschien een beetje verliefd op jullie juf? Wij
zijn van plan om dit allemaal te weten te komen
deze vergadering, dus kom zeker af!! We zien jullie allemaal graag verkleed komen
in een typisch schooloutfitje zoals bij de opsomming hiernaast! Tot dan!!!
-

Zondag 31 maart: Geen vergadering
Hey welpen het is zondag helaas geen vergadering omdat we met de leiding op een
teambuilding weekend zijn. Dit wil zeggen dat we met alle leiding van onze
legendarische scouts op weekend gaan en leuke activiteiten gaan doen om zo nog
meer inspiratie op te doen om geniale
vergaderingen voor jullie in elkaar te steken.
Dit wil zeggen dat je niet vroeger uit je bed
hoeft te komen voor de scouts. Maar bekijk het
positief welpen zo kun je tijdens die
voormiddag je tijd benutten om nog eens een
grapje met je ouders uit te halen ofzo
aangezien jullie toch niet naar de scouts
moeten komen. Geniet van jullie vrije dag
welpen en wij zien jullie graag volgende vergadering terug!!!
Dikke kus van jullie welpenleiding

Zondag 7 april van 9u tot 12u: Jinvergadering
Zoals jullie al weten is even geleden iemand bij onze leidingsploeg gekomen om eens
een proefje te nemen van het leven als leiding. Maar jammer genoeg komt er ook
een einde aan zijn jinstage. We spreken natuurlijk over niemand minder dan Chill.
Voor dat hij weggaat moeten we natuurlijk afscheid nemen, daarom heeft hij deze
keer voor jullie een vergadering in elkaar gestoken. Natuurlijk vragen jullie je al af
waar deze vergadering over zal gaan en daarop valt maar een ding te zeggen. Als je
wilt weten wat voor gekke vergadering deze jin
voor jullie in elkaar heeft gestoken moet je
zeker niet aarzelen om te komen. Maar een
ding is zeker, hij heeft zijn best gedaan om
voor jullie een topvergadering te bedenken. Dit
is waarschijnlijk ook de laatste vergadering die
jullie van hem krijgen, maar we zien hem
misschien nog wel op het groepsweekend!
Wij verwachten jullie zoals altijd op zondag
ochtend. Tot dan!!!

Zondag 14 april van 9u tot 12u: Prinsesvergadering
Hey heren of moeten we zeggen ridders op het witte paard!! Vandaag zullen jullie
kunnen laten zien wat voor zotte trucjes jullie allemaal kunnen want vandaag zijn er
enkele prinsessen die gered zullen moeten worden van een akelige draak die hun
torenkamer bewaakt! Wij als leiding willen zeker zijn dat jullie hier veilig aan
beginnen en dat zal gebeuren doordat wij jullie aan het begin van ons avontuur
voorzien van schilden en zwaarden zodat jullie jezelf
toch kunnen verdedigen tegen dit verachtelijk
monster! Geloof ons als we zeggen dat deze
vergadering niet voor watjes is maar voor echte
welpen zoals jullie!!!!!!!!!!! Wij hopen jullie natuurlijk
allemaal te zien zondag bij de start van het avontuur!
Om extra in het thema te komen mogen jullie gerust
als ridder verkleed komen dat maakt het allemaal
leuker. Maar laat wel zeker je paard thuis moest je dit
hebben. Zo zorgen we ervoor dat ze niet al te hard
verschieten van al onze avonturen! Allee tot zondag
he welpen daaaaaaaaaaag.

Groepsweekend van 19 tot en met 21 april
Joepie de poepie nog een weekend. En deze keer met heel onze scoutsgroep. Hier
horen natuurlijk veel vragen bij: Wat is het thema? Waar gaat het gebeuren? Wie
gaat er fourieren? Welke spelletjes gaan we spelen? Het antwoord op deze vragen
en alle anderen die men kan bedenken volgt nog in een
brief die nog zal meegegeven worden met de welpen. Voor nu
vragen wij gewoon om het weekend vrij te houden en alle
dagen af te tellen tot we weer eens op weekend kunnen met
al onze favoriete welpen vrienden. Want één ding weet ik al
zeker: dat het weekend even leuk (en misschien zelfs nog
leuker ) zal worden dan het belofte weekend. Deze keer zullen
we dus niet alleen met de welpen zijn ook de andere kinderen
van onze scoutsgroep komen. Zo kunnen we nog grotere en
nog plezierigere spelletjes spelen. Dus maak jullie zak maar al
goed op tijd en loop de hele week al rond in scoutsuniform om
te oefenen. Tot dan!!
Zondag 5 mei van 9u tot 12u: Boerenvergadering
Beste boeren en boer(inn)en,
Wat is overtollig boeren laten?
Hier even in het kort:
•

•

•

•
•

Het boeren van lucht is een normaal
verschijnsel. Bij overmatig boeren, boer je
te vaak lucht op.
Overmatig boeren laten wordt veroorzaakt
door het inslikken van te veel lucht of
voedsel dat te lang in de maag blijft zitten.
Bijkomende klachten kunnen zijn:
misselijkheid, een opgeblazen gevoel en
rommelingen in de maag.
Als je last hebt van constant boeren is het
goed om naar de huisarts te gaan.
De behandeling is afhankelijk van de precieze oorzaak.

De vergadering klinkt al goed in de oren! “WAT? Gaan wij vandaag boeren laten??”
wel neee, wij gaan zelf geen boeren laten maar de boer uithangen!! Zoals de boeren
die op de wij staan en zorgen voor graan en groeten. Klinkt Leuk zo dingen doen die
boeren doen!
Ik hoop dat jullie boeren even nieuwsgierig zijn als ons! En dan hopen wij jullie met
veel plezier te zien!
Tot dan

Helaas helaas helaas welpen is deze top gibersco weer op zijn einde gekomen maar
niet getreurd we hebben weer een leuke gibersco in petto die deze opvolgt met nog
meer vergaderingen en nog meer dolle pret! En bekijk het positief hoe sneller de
vergaderingen voorbij gaan hoe sneller het kamp dichterbij komt! Wij kijken na elke
vergadering die afgelopen is meer en meer uit naar het kamp! Maar vooraleer het
echt leuk kan worden hebben we jullie nodig welpen. Hoe meer volk hoe meer
vreugde zegt men wel eens. Maar wij zijn er zeker van dat het pure pret gaat
worden zodat ze ons kunnen horen in heel Deurne en omstreken natuurlijk. In ieder
geval wij hebben genoeg gezegd wij zien jullie graag volgend weekend terug voor
weer een ideale vergadering. joooooooooooooooooooooooooooooow

Raksha

Baloe

Kaa

Akela

Hey Jonggidsen, de voorlaatste editie van de gibersco staat ook alweer online. Ik hoor jullie
al denken, wow wat gaat dit scoutsjaar snel voorbij! Maar niet getreurd, deze gibersco staat
zoals gewoonlijk weer vol met leuke vergaderingen en een leuke verrassing, die we nu gaan
verklappen, dus het is eigenlijk al geen verrassing meer: het groepspaaskamp! Wees op
elke vergadering aanwezig en vergeet de heilige Drievuldigheid niet:
- Perfect uniform op elke vergadering
- Aanwezig op elke vergadering!!!
- Indien niet aanwezig, tijdig afbellen/mailtje sturen alstublieft
Nu dat jullie geheugen weer is opgefrist, kunnen we beginnen met de gibersco, here we
gooo!!
Zondag 03/03 Woudloperkeuken van 9:00 tot 15:00
Dit is de by far de leukste vergadering in een scoutsjaar. Zelf
kokkerellen samen met je patrouille op een houtvuur, dat is de
bedoeling van deze vergadering. Er volgt nog een brief, op
elektronische wijze weliswaar, waarin alle informatie staat voor
de woudlopersvergadering. Het principe kan ik al wel verklappen
voor de jonggidsen die totaal niet weten waarover deze
vergadering gaat. We gaan met de fiets naar een geheime
plaats, daar maakt elke patrouille een vuur, op die vuren koken
jullie een heerlijke maaltijd voor jullie patrouille en consumeren jullie jullie eigen
kuntswerkjes! Daarna vertrekken we terug naar de scouts en is de vergadering weer voorbij.
Nu jullie al een beetje weten waarover de vergadering zal gaan, hopen wij dat jullie super
veel zin hebben in deze vergadering en hopen we dat we jullie talrijk kunnen verwachten.
Zoals eerder gezegd, verdere info volgt in een brief. Cy’a soon gorls

Zondag 10/03 Fancy vergadering van 9:00 tot 12:00
Hello girlies, vandaag halen we onze mooiste schoenen,
kleedjes, broekpakken, juwelen,.. uit de kast, want het is fancy
vergadering. Jullie denken nu waarschijnlijk wel van: “ seg
leiding ik wil wel niet dat die kleding vuil wordt he zot das wel
high end he”. Maar geen zorgen, wij gaan dat niet vuil maken
hoor. Maar de bedoeling is dus dat wij zo fancy mogelijk naar
het lokaal komen zodat wij overal zomaar binnen mogen ( ik
heb het dus zelfs over LA en Tokyo Iggy). Maar wij gaan dus
gezichten doen draaien, jongens doen kwijlen en vooral
onszelf eens goed amuseren. Dus lieve schatten, even ter
verduidelijking (aangezien dit een moeilijk puntje is). Jullie komen verkleed in chique kleding,
want high end dames dragen geen lelijk uniform of nog erger BOTINNEN!!!! Dus de regel
geldt nu: wie niet verkleed is wordt op een erg chique manier gestraft ;)
See you there xoxo

Zondag 17/03: Geen vergadering
Hello girls! Unfortunately, there is no gathering today.
Maybe, you are wondering why this text is in English? Well, today it’s St.
Patrick’s Day! Dit is de nationale feestdag van Ierland waarbij men de
beschermheilige van het land herdenkt. Wie zou die beschermheilige
kunnen zijn? En nee het is niet de Patrick van om den hoek. Deze
meneer was Sint-Patricius. Misschien ken je deze feestdag wel? Overal
groene kleuren en tekeningen van ‘een dwerg’ die goud aan het zoeken
is. Er is ook een mega tof spelletje in de appstore of in de playstore.
*ondertussen ben je al jouw gsm aan het bovenhalen en dat spelletje
aan het zoeken en ben je blij dat de leiding nu jou gsm niet kan afpakken
voor de zoveelste keer ;)*
Maar dus meisjes, probeer van deze speciale dag te genieten (ook al
zijn we er niet en is dit dus een héél moeilijke opgave). Voor de slimmerikken onder ons, het
is vandaag geen vergadering omdat wij, jullie leiding, op planningsweekend zijn om het
kamp in elkaar te steken!
Goodbye my darlings xoxo
Zondag 24/03 Jinvergadering van 9:00 tot 12:00
Hey meisjes! Vandaag wordt een speciale
dag! Het is namelijk de laatste keer zijn
dat de Jins mee de vergadering leiden.
We weten dat dit zeer jammerlijk is maar
niet getreurd! De Jins gaan er een mega,
coole, toffe, zalige (en misschien wel de
beste) vergadering van maken! Maar wat
zullen we nu vandaag exact doen? Gaan
we een be ursspel doen? Of gaan we een
vettige vergadering hebben? Dat is altijd
leuk, toch? Het kan ook zijn dat we
misschien wel terug een techniekenvergadering houden want die technieken van de
jonggidsen mogen nog wel wat bijgeschaafd worden! Nee hoor, éen ding weet je al zeker,
techniekenvergadering gaat het zéker niet worden daar mag je gerust van zijn! Dus kom
zeker af want het wordt de max!
PS. Vergeet niet om in uniform te komen! Dus ja, ook bottinnen!
See ya guurls
Xoxo
De beste leiding EVER!
Belangrijke opmerking voor de ouders: Na deze vergadering houden wij een infomomentje
voor de ouders. Wees welgekomen op de lokalen van den bernie om een woordje uitleg te
volgen over de werking van een tentenkamp,… Als er iets niet duidelijk is, kunnen dan
vragen aan ons worden gesteld. Tot dan!

Zondag 31/03 Geen vergadering
Yow grieten, zoals jullie misschien al wel weten
is 31 maart de negentigste dag van het jaar
volgens de gregoriaanse kalender. Als we
even een terugblik nemen in de geschiedenis
is op deze dag de wereldberoemde Eiffeltoren
ingehuldigd in 1889 en zoals jullie
waarschijnlijk wel weten, west-Rotterdam
gebombardeerd in 1943. Wat jullie niet weten
is dat Pasen in 2024 op deze dag valt. Omwille
van al deze belangrijke gebeurtenissen en ook
een beetje omdat de leiding op weekend is kan
er geen vergadering doorgaan dit weekend.
OOOHHH JAMMER denken jullie vast, maar er zijn genoeg andere dingen die je kan doen
om de tijd sneller te laten. Ik geef een voorbeeld: je slaapt lang uit tot na de middag en zou
eigenlijk moeten studeren maar natuurlijk ga je dat niet doen. Je gaat in plaats daarvan naar
de dierenwinkel en koopt een naakte molrat die je Jean-Pierre noemt en vervolg ens mee
naar de supermarkt neemt om hem daar los te laten. Daarna ga je naar huis na goed
gelachen te hebben en is je dag weer goed gemaakt ondanks het toch geen scouts was. Het
is maar een voorbeeld hé girls. Have fun!!

Zondag 07/04 Stadsspel van 9:00 tot 13:00
Hallo beste vriendinnen! Wij hebben er weer veel zin in en
wete waarom?? WIJ GAAN NAART STAD! Antwerpen
(Frans: Anvers) is de hoofdstad van de provincie
Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement, in
België. Antwerpen telt circa 521.600 inwoners (2018) en is
daarmee qua inwonertal de grootste gemeente van België.
Naar oppervlakte is het de op twee na grootste gemeente,
na Doornik en Couvin. De stad ligt grotendeels op de
rechteroever van de Schelde en heeft een uitgestrekt
havengebied met internationaal vrachtvervoer. Het is na
Rotterdam de tweede haven van Europa. Van groot
economisch belang is de petrochemische bedrijvigheid bij
Antwerpen. De stad is ook een wereldcentrum voor
diamanthandel.
Antwerpen is tevens de hoofdplaats van het kieskanton Antwerpen. De gemeente zelf telt 12
gerechtelijke kantons. De stad is ook zetel van het rooms-katholieke bisdom Antwerpen en
het Anglicaanse aartsdekenaat Noordwest-Europa. Amai seg, wat een info. En wij durven
ervoor te wedden dat jullie dat allemaal niet eens wisten. Dus, HOP naar de stad! Jullie zijn
allemaal in PERFECT uniform!! Indien je beschikt over een busypass of een tramkaart,
gelieve deze zeker mee te brengen, anders breng je 3 euro mee voor de heen- en terugrit!
Tot dan xoxo de beste en leukste leiding.

Zondag 14/04: Geen vergadering
Yow gasten (grieten)! “Oeh weeral geen vergadering?” “De
leiding is ons precies beu?” NEE! Wij hebben er nog
ongelofelijk veel zin in! De reden waarom het deze zondag
geen vergadering is, is dat het morgen (maandag) al
paaskamp is! De leiding is al op den Brink om dit al een
beetje voor te bereiden en kan jullie daarom deze
zondagochtend niet amuseren met een toffe vergadering.
Maar niet getreurd! We zien jullie morgenvroeg aan Berchem
Station, om samen op een onvergetelijk paaskamp te
vertrekken. En wij niet alleen. De jongverkenners zullen er
ook zijn! Het is namelijk een GROEPSPAASKAMP! Geen
schrik, we gaan heus niet alles met die varkens samen doen!
Er zullen genoeg spelletjes en momenten voor ons alleen zijn. Dus lees vandaag de brief
over het paaskamp nog eens goed door. Check uw rugzak om te zien of je alles bij hebt. En
kruip vanavond op tijd in uwe nest zodat je morgen zeker op tijd aan het station bent! Tot
morgen!
Maandag 15/04 tot zondag 21/04 GROEPSPAASKAMP
Whoehoew chica’s! Het is eindelijk zover! Eindelijk
paaskamp! Hier kijken we al zo lang naar uit! Het
groepspaaskamp zal doorgaan op de Brink in
Herentals. Alle informatie, zoals wat je allemaal
moet meenemen, zal nog in een brief/boekje bij
jullie terecht komen! Het thema kan ik jullie al wel
verklappen! Het globale thema van het
groepspaaskamp is stripfiguren! En voor ons is dit
de strip KIEKEBOE! Verkleed je dus als een
personage uit de stripreeks Kiekeboe! Wij zijn
alvast benieuw als wie jullie gaan komen! Voor de
eerstejaars wordt dit een bijzonder kamp. Het is
niet alleen jullie eerste paaskamp, maar jullie gaan
hier ook jullie belofte moeten doen! Gene stress, dat zal allemaal wel lukken! Ook d e
derdejaars gaan dit kamp een proef moeten doen. De bijlproef! Spannend!
Jullie ouders krijgen alle info nog via mail en brief en ook op het info. Moesten jullie toch
nog ergens vragen over hebben, aarzel dan niet om ons te mailen, bellen of ons aan te
spreken voor of na een vergadering! Tot op paaskamp!

Zondag 28/04 Bosspel van 9:00 tot 12:00
Yow grieten, de laatste jaren gaat het steeds slechter met het
klimaat. Opwarming van de aarde zorgt voor overstromingen,
extreme hitte en kou, orkanen, tsunami’s,... Dit allemaal omdat
wij als mensen onze wereld kapot maken. We putten onze
aarde uit door fossiele brandstoffen uit de grond te halen maar
ook door broeikasgassen de atmosfeer in te laten gaan en ook
ontbossing is een groot probleem. Regenwouden en grote
bossen die veel CO2 uit de lucht filteren en een bufferende
werking hebben op de temperatuurschommelingen worden
simpelweg gekapt voor papier en andere houtproducten. Voor
het te laat is willen wij nog profiteren van de prachtige natuur in
ons land. Daarom gaan we deze zondag een groot bosspel
spelen. Kom zeker mee genieten van ons scoutsbos, anders
heb je er misschien later spijt van!
Tot dan!!!

Zondag 05/05 Sportvergadering van 9:00 tot 12:00
Hey girlss, op deze hoogstwaarschijnlijke zonnige
zondagochtend is het tijd voor alweer een vergadering
van topkwaliteit! Aangezien het bijna zomer is, moeten
jullie en ook wij, de leiding, aan onze summerbodies
beginnen werken! We gaan eens goed sporten, al die
ongezonde boecht die we de laatste tijd hebben gegeten,
sporten we er allemaal af! Het is de bedoeling dat jullie
allemaal jullie beste sportkledij aantrekken, inclusief
sportschoen want je zal ze zeker en vast kunnen
gebruiken! Dus deze vergadering moeten jullie geen
uniform aandoen, en nee ook geen botinnen TJ. Omdat
wij als leiding supergoed voorbereid zijn, is dit tekstje geschreven nog lang voor 5 mei, en
omdat wij geen glazen bol hebben in verband met het weer, weten wij dus niet hoe warm het
gaat worden. Check dus allemaal het weerbericht, indien het warm wordt neemt ge een
flesje water mee en smeert ge u in met zonnecrème. Indien het gaat regenen, neemt ge een
regenjas mee en smeert ge u niet in met zonnecrème. Indien het gaat sneeuwen (zeer
onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit; het is 2019 hé!), ge doet een skibroek en skijas
aan, handschoenen zeker niet vergeten en als ge ski’s of een snowboard hebt, moogt ge dat
ook meenemen! Wij hebben er alvast zin in, en jullie onwaarschijnlijk ook! Tot dan joggi’s!!!

Belangrijke data:
- Duodagen (enkel 3de jaars): 22/02 – 24/02
- Paaskamp: 15/04 – 21/04
- Groot kamp: 17/07 - 30/07 voor de derdejaars, 19/07 - 30/07 voor de rest

Jos, Philippe, Rani, Thomas en Robin (op een bedje van pepe’s weliswaar)

Jong Varkens

Zondag 3 maart van 9:00u-12:00u:De ring vergadering
Drie ringen voor de elven-koningen onder de hemel,
Zeven voor de Dwerg-heersers in hun hallen van steen,
Negen voor sterfelijke mensen verdoemd te sterven,
Één voor de donkere heer op zijn donkere troon
In het land van Mordor waar schaduwen op de loer liggen.
Één ring om iedereen te regeren, Één ring om ze te vinden,
Één ring om ze allen te brengen en in het duister de verenigen.
In wie schuilt er een zwaardvechter als Boromir, een koning als Aragorn, een boogschutter als
Legolas Greenleaf, een krijger als Gimli, een Magier als Gandalf of een Held als Frodo?
We zullen zien hoe jullie stand houden tegen de duisternis die zich verspreid vanuit Mordor
naar de vrije bevolking van Midden-aarde en alhoewel ge niet zomaar Morder binnenwandelt
kunnnen jullie wel gewoon de scouts binnen wandelen voor dit epische gebeuren. Het duistere
vuur zal ons niet baten als we hier allen een ent’je voor steken.

Zondag 10 maart van 9:00u-12:00u: Rome vergadering
Vandaag nemen we een stap terug en kijken we even terug in het verleden naar de macht en
pracht van het romeinse rijk. Dit Grootse reik dat gesticht werd in 753 voor christus Was het
groote machts centrum tijdens de jaren van expansie. Hier leefde alle mensen van belang, als
ze niet romijns waren dan adopteerde rome ze en als ze dat niet wouden wel... laat ons zeggen
dat Rome heel overtuigend kon zijn in die tijd.
Door deze verzameling van belangrijke en vaak
verstandige mensen was Rome niet alleen
cultureel maar ook wetenschappelijk en militair
de meest vooruitstrevende van die tijd.
Bv: wist je dat rome de baterei al had
uitgevonden? Alleen gebruikte ze het weinige
beetje stroom dat deze primitieve baterei kon
opwekken om voorwerpen te vergulden. Dat is
een proces waarbij je een heel dun laagje goud
op een voorwerp "plakt". zoals al die nep goude
horloges vanuit china eigenlijk. maar dan +- 2000 jaar geleden.
Kortom het wordt een vergadering vol verbaazingwekkende verwonderingen dus zeker komen
allemaal. Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter.
(Marcus Tullius Cicero Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.)

Zondag 17 maart van 9:00u-12:00u: Geen vergadering
Browsss 3robi spowww,
Even een korte boodschap van algemeen nut.
Ik moet jullie vandaag goei, maar ook slecht
nieuws brengen. Het zal dit weekend weer
geen vergadering zijn. (Dat is het mega
kutte nieuws uiteraard.) En de vraag die
uiteraard in al jullie puberende schedeltjes
rond gaat is: ‘Waarom ist godverdomme
weeral geen vergadering?’ Lieve kindertjes
dit is omdat wij dit weekend volledig gaan gebruiken om te brainstormen over het groot kamp.
Van vrijdag tot zondag zullen wij me drie opgesloten zijn in een kleine ruimte om de coolste en
graafste spellekes te verzinnen om jullie een tantoe dik kamp te kunnen geven in de zomer. Dit
wilt zeggen dat ge wel nog is kunt uitslapen op ne zondag en wa langer kunt kassen op ne
zaterdagavond. Lekker fortnite grinden am I right boys? Where we droppin? Tot volgende
week kadekes!

Zondag 24 maart van 9:00u-12:00u: Keizersneeuwuilvergadering
Wie weet wat keizersneeuwuil is? Volgens ons weet niemand van jullie het, allemaal niet goed
opgelet op school. Zo ga je er nooit geraken! Is het een dier (is het uitgestorven?)? Is het een
eeuwenoude Belgische traditie om iemand in te leven in de stam? Is het een manier om een
lekker groot sappig varken te braden? Is het een soort Italiaanse kruiden? Of bestaat het
gewoon niet? Wie weet het? Wij weten het maar weten jullie het? Om er achter te komen moet
je naar deze toffe vergadering komen! (hieronder vind je alvast een tip die je kan helpen)
Vandaag nemen we ook afscheid van 1 van jullie leiding tot op het paaskamp.

Tot zondag!

Zondag 31 maart: GEEN vergadering
Vandaag is het geen vergadering omdat jullie o zo toffe leiding op weekend gaat. Oooooooh! We
horen jullie al denken: Waarom gaat de leiding zonder ons op weekend? Wel het antwoord is
heel eenvoudig: Soms moet de leiding er eens tussenuit na een heel jaar op zondag vroeg op te
staan om een toffe vergadering te bezorgen voor jullie. Wat moeten jullie dan doen? Slaap
vandaag maar goed uit, eet een lekkere varkenssteak met veel Provençaalse kruiden door de
mama gemaakt (of je maakt het zelf zodat je kan oefenen voor op kamp zodat jullie op kamp
culinaire pareltjes kunnen toveren) of doe gewoon helemaal niets en blijf tot s’ avonds in uw
bed om dan te realiseren dat het bijna terug school is en ge nog veel schoolwerk hebt. Kortom,
het is geen vergadering dit weekend maar volgende week staat jullie leiding weer klaar met een
toffe vergadering!
Tot volgende week!

Zondag 7 april van 9:00u-12:00u: Epicmeal time
Epic Meal Time is een Canadese kookshow op YouTube die bekend staat om het maken van
extreem calorierijke maaltijden, meestal uit vleesproducten (met bijzondere nadruk op bacon)
en inclusief Fristie (vooral die van't winkeltje achter den hoek). Het debuteerde in oktober
2010 en sindsdien is elke dinsdag een aflevering uitgebracht. Het wordt gehost door Harley
Morenstein en een groep vrienden. Ze worden nu vertegenwoordigd door The Gersh Agency en
Brillstein-Gray Entertainment, en hebben getekend met multikanaalnetwerk Collective Digital
Studio. Epic Meal Time heeft de 2011 Shorty Award in de categorie Food gewonnen.
Wij gaan dit op deze vergadering nabootsten!!! Jaaaa jongens wij gaan mega grave dingen koken!
En op de 1 of andere manier gaan jullie, jullie trukken uit de oude doos te moeten halen! Laat
ons eens zien of jullie goed kunnen koken! Dit is voor paaskamp dus het is wel belangrijk dat
jullie komen, zo kunnen jullie al oefenen op vuur maken en koken!
BELANGRIJK! à nemen jullie 3 euro mee voor deze vergadering? Dankuwel!
Tot snel schatjes!

Vanaf Maandag 15 tot en met Zondag 21 april: Groepspaaskamp
Paaskamp van maandag 15 tot zondag 21 april
Het is eindelijk zo ver!!! Wij gaan op paaskamp!! Maar dit jaar is het anders dan anders. We
gaan namelijk met heel de scouts op paaskamp! De givers gaan ons vergezellen vanaf maandag en
de wouters en kapoenen komen op vrijdag voor een groepsweekend!! Jaja je hebt het goed
gelezen! Aansluitend aan het paaskamp is er een groepsweekend! Hoe koel is dat! Maar het
wordt nog beter! Want wij gaan jullie paaskamp geweldig maken! En dat doen wij speciaal voor
jullie! Omdat jullie onze schatjes van patatjes zijn! Jullie verdienen een zalig paaskamp! Voor de
1e jaars is het ook wel een beetje een speciaal paaskamp want dan moeten ze hun belofte
afleggen! Spannend! Dus zeker komen en dan kunnen we samen ons paaskamp geweldig maken en
er van genieten! HAKUNA MATATA, ofwel je hebt geen zorgen! Tot dan schatjes van patatjes!

Zondag 28 april van 9:00u-12:00u: Snottepieten vergadering

snottepiet
(zn. m. ~en) neuspier, snottebel, snotpietje “Als ge zo met uw vinger in uw neus blijft vissen
gaat ge seffens een snottepiet vangen.”
Iedereen kent het wel zo nen dikke snottepiet dat in uwe neus zit en echt mega lastig is. Ge
wilt dieje er uit halen zonder dat iemand da ziet en dan kijkte er na toch nog is effe na we
ge hebt gevangen. Kweni waarom ge da doet ma daar na zijde toch efkes vies van u zelf.
Maar daar stopt het verhaal niet. Ik heb net een interessant artikel gelezen van de meest
kwalitatieve krant van België, namemelijk HLN. Ik zou enkel artikels met mijn liefste jv’tjes
delen als het van een betrouwbare bron komt he! Hier in staat dus dat volgens ons
Katharinatje teen of tandere professor het juist gezond is om u zelf is te verwennen op een
snottepieteke. Snottepiete zitten vol met gezonde bacterien die je tanden zouden
beschermen en het helpt infecties bestrijden in de luchtwegen. Bij deze wijze les zal ik hier
afronden. Maar ook niet te veel eten eh manne. Tot zondag!

Zondag 5 mei van 9.00u-12.00u: Sport vergadering
Kelsey: ik voel me meestal niet zo lekker bij' t gerinkel van de wekker
ik heb moeite met m'n slaperige lijf
Arno: ik krijg m'n ogen haast niet open en ik kan maar amper lopen
want alle vier mijn pootjes zijn te stijf
Casi: ik zei: we moeten wat verzinnen om de dag mee te beginnen
Robbe: en dat gaat het allerbeste met muziek en nu doen we elke ochtend gymnastiek
Ja ze ook deze zondag ochtend kunde zonder moeite en me t grootste gemak uit uwe nest.
Noch snel effe genieten van al da goud in uwe mond en t gevoel da ge echt iets me uwen dag
gaat kunnen doen vandaag. zoals gaan Scoutsen en daarna een leuke wandeling, een pre lente
schoonmaak, u zus helpen me haar huiswerk of gewoon eens tot langst de bomma gaan. echt
alles is mogelijk op deze doldwaze dag en dat allemaal dankzij dat goud in uwe monde van deze
ochtend.
Zeker komen deze zondag voor de unieke ervaring.

Info:
7 april is er een betaal vergadering, afbellen dus als je er niet kunt zijn anders rekenen
we je mee in de aankoop dus moet je mee betalen.

•

•

Van 15-21 april is het paaskamp hierover volgt noch meer info die u zal verkrijgen via
mail.

Casi

Arno

Kelsey

Robbe

Gidsen
Helaba! Jullie hier? Goh seg lang geleden eh?! Blij dat jullie er zijn
om de gibersco te lezen. Eindelijk is die stomme winter gedaan.
Allée ‘winter’ juidt is drie keer een bekke sneeuw gehad en voor
de rest was da het. Maar deze gibersco gaan wij openbloeien
zoals alle plantjes en bome buiten. En we gaan de scouts voor de
100.000e keer verdelven in onze bloesem om te laten zien hoe
graaf wij nu uiteindelijk zijn. On a serious note, de data van het
groepspaaskamp is 15-21 april. Blijf zeker lezen voor tal van leutige
memes en topvergaderingen.

Zondag 3 maart 9-17u: Woudloperskeuken
Spotted: gidsen van
Sint-Bernadette
rijdend op de fiets
met eten en hout.
Ja meisjes, het is nu
algemeen geweten
dat we op
fietskamp gaan
maar dat gaat
natuurlijk niet zonder
de nodige
voorbereiding. Eerst
en vooral gaan we het gezaag testen en dan hebben we het niet
over bomen, dan gaan we Gordon Ramseys van jullie maken,
zonder al het gevloek dan en natuurlijk zouden jullie na deze dag de
ronde van Frankrijk moeten winnen. Nenee we’re kidding, we gaan
het gezaag niet testen. We gaan op woudloperskeuken dus. Dit
betekent dus de straat onveilig maken, en heel veel gezang. Jullie
worden nog op de hoogte gebracht van de groepen en de
benodigdheden of course. Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar ik

heb alvast honger! Op deze vergadering is het wel uiterst belangrijk
dat iedereen in perfect uniform is!

Zondag 10 maart 9u-9u01: Geen vergadering
Allerliefste gidskens,
vandaag is het jammer
genoeg geen vergadering.
Wij, de beste leiding van het
land, gaan het beste kamp
ter wereld in elkaar flansen
speciaal voor jullie. En een
beetje voor ons ook eh ;)
Zoals jullie wel weten gaan
we de twee eerste weken
van juli op FIETSKAMP!!! Ziet ge ons al met de meest fantastische
grietengroep door de velden rijden met ons fietske? En met al
onze bagage achterop? En ons megamooie fietsbroek en helm?
En hopelijk mag er bij dit mooie plaatje ook nog een zonneke bij,
elke dag opnieuw om goed zongebruind terug te keren naar al
uw familie en vrienden. Om dit allemaal waar te maken vragen
wij slechts 1 ding van jullie. Wij zullen voor een megatoffe planning
en fietsroute zorgen ALS jullie voor de zon zorgen!! Maak daarom
een filmpje of maak een livevideo om 11u45 op
zondagvoormiddag van jullie zonnendans zodat wij toch allemaal
een beetje bij elkaar zijn dit weekend. Dan hebben we uiteindelijk
een megacool kamp EN elke dag zon! Wij rekenen op jullie
grieten. Voor de rest mogen jullie lang en uitgebreid in jullie bedjes
blijven liggen op zondag en heel soms eens aan ons

Weekend 15-17 maart: Giverdagen (eerste- en tweedejaars niet)
Liefste eerste- en tweedejaars, voor jullie hebben we deze week
erg slecht nieuws: het is geen vergadering [Symbool] [Symbool]
[Symbool] wij gaan namelijk (zoals jullie al wel op facebook zullen

hebben gelezen) met de
derdejaars op GIVERDAGEN!!!!
Dus, liefste derdejaars, voor jullie
is er dus wel kei goed nieuws!
Houd jullie vast aan de takken
van de bomen want dit
weekend wordt een weekend
om nooit te vergeten! Jullie
gaan keiveel leuke spellekes
spelen, nieuwe mensen leren
kennen waar jullie misschien ook
wel eens jins mee zouden
kunnen zijn volgend jaar…..
SPANNEND!!! Trek jullie beste schoentjes aan (aka BOTTINES!!)
maar doe vooral jullie mega-awesome RAVEKLEREN (lees als:
[reefkleere]) aan! Lees vooral ook de weekendbrief hiervan. Nu
hoor ik jullie, eerste- en tweedejaars, denken van ‘kaka, wat ga ik
nu met mijn zondagvoormiddag moeten aanvangen??’. Wel, we
weten dat dat moeilijk is, wij zouden dat ook niet weten… Slaapt
ne keer goe lekker uit, pakt een brunchke met de mama, gaat
daarna ne keer goe languit in de zetel liggen en zet ne goeie
romantische slijmfilm op zodat ge met een goed gevuld maagje
& hartje ’s avonds in bedje kunt kruipen voor de volgende
schoolweek!! Enjoy!! En derdejaars, see you @ 3BB

Zondag 24 maart 9u-12u: Nostalgievergadering
Hey meisjes, vandaag gaan we
eens terug naar de goeien
ouwen tijd. Terug naar onze
jeugd dus. Wat wil dit zeggen?
Wel, ik zou zeggen kom
allemaal naar de vergadering
om de beste tijden uit uwe
jeugd te herbeleven. Niet enkel
Nickelodeon en Disney Channel
related spelletjes gaan

aanwezig zijn deze vergadering maar ook jullie favoriete
muziekgroepen van de jeugd. Onze speciale gast KAREN DAMEN
zal ook aanwezig zijn om deze vergadering te leiden. Als je denkt
dat ze de vergadering zal leiden door Oya le le te zingen door de
box ben je helemaal fout. Ze zat vroeger in de scouts en toen we
haar vroegen om voor haar grootste fans mee een spel te
verzinnen was ze heel enthousiast. Maar bon genoeg over Karen
Damen. Dat is natuurlijk niet het enigste nostalgische wat
vandaag aanwezig zal zijn. Zo gaan we in contact komen met
dingen zoals: olifantenklompen van LO, Kipling aapkes, enzoveel
meer... Met dit tekstje te schrijven merken we dat dit voor jullie
allemaal recente zaken zijn. Wauw de leiding wordt oud...
Anyways kom met zoveel mogelijk, dat maakt het allemaal vele
leuker.
Zondag 31 maart 9u-9u01: Geen vergadering
Maar allez, is het nu weer
geen vergadering?? Ja
kindjes, sorry wij gaan er dit
weekend even tussenuit om
eens goed gek te doen. Wij
gaan met de leiding een
beetje lollen op verplaatsing
zodat wij terug met een fris
kopke verder leiding kunnen
geven. Wij zitten er allemaal wat onderdoor en hebben
ontspanning nodig. Wij kijken er al naar uit; heel de dag
kleurplaten inkleuren en oxo spelen, om ons helemaal een zengevoel te kunnen geven. Draai uzelve dus nog maar eens om op
zondagochtend want wij gaan niet op de scouts zijn dit weekend.
Hopelijk kunnen wij ons ook nog eens omdraaien op deze
ochtend en nog een paar schaapjes tellen, maar who knows? Wij
zijn dit weekend ook even terug lid dus spanneeeeeend. Kusjes
van jullie teerbeminde leiding!! En tot volgende week voor een te
gek spel gemaakt door jullie beste derdejaars.

Zondag 7 april 9u-12u: Derdejaarsvergadering
The time has come… the
derdejaars will have
something in petto for
you… it is not a bird… it is
not a plane… but
something anders. BRACE
YOURSELVES!!! Onze
lieftallige derdejaars
hebben vandaag de
kans om zich dubbel en
dik te bewijzen! Om het meest awesome spel te bedenken! Om
ons van onze hete sokken te blazen! DIT is hun kans om te laten
zien wat ze de voorbije jaren allemaal hebben opgestoken op de
scouts en hun laatste jaar als lid in schoonheid af te sluiten (mopje
want dat is ons kamp, natuurlijk)!!! Alle gekheid op een stokje, de
derdejaars gaan dus een keitoffe vergadering voor jullie in elkaar
steken dus be there, trek uw stoutste schoenen aan en kom vooral
met iedereen, no excuses!! Meer info over deze vergadering
volgt nog: of je verkleed moet komen, of je bottines moet
aandoen, of het stiekem techniekenvergadering is, … STAY
TUNED.

Zondag 14 april: Het is geen vergadering want we gaan op
groepskamp morgen en wou dit even duidelijk maken door in
een aparte titel te steken vergadering

Maandag 15-21 april: Groepspaaskamp
Ohwe wie er niet mee gaat op dit fantastische
groepspaaskamp!!!! Het wordt legendarisch! Het wordt
MEGAlegendarisch! Dus komen is de boodschap uiteraard. Zoals
jullie misschien al wel wisten, gaan we met heel de scouts op

paaskamp. Naar waar? Ha, dat
zeggen we nog niet. Maaaar in
ieder geval een toplocatie,
vertrouw ons daar maar op. Jullie
weten misschien ook al dat we
naar die toplocatie zullen
stappen om toch een beetje een
ministapkamp gedaan te kunnen
hebben dit jaar. Wat jullie
allemaal nodig hebben zullen de
meeste al wel weten, maar voor
degene die nog niet zo goed
mee zijn, komt er meer informatie binnenkort via de mail. Houd
dus jullie mail in de gaten, want van zodra alles geregeld is sturen
we alles door. Ook het thema, shpanneeeeeend!!! Wij hebben er
alvast zin in, jullie ook?

Zondag 28 april 9u-12u: Oudervergadering
Jammer genoeg is onze
vorige oudervergadering een
beetje in het water gevallen,
letterlijk en figuurlijk. Daarom
vragen wij vandaag van jullie
een herkansing! Hopelijk is het
nu wat beter weer, komen er
wat meer gidsen EN ouders
op af, en kunnen we samen
ne keiplezante zondagvoormiddag hebben! Wij voorzien zoals
altijd een topspel, jullie moeten alleen komen opdagen met
vader en/of moeder en jullie keigoed humeur. Laat aan jullie
mama’s en papa’s maar ne keer zien wat jullie in petto hebben:
jullie awesome spelskills, jullie awesome uniformskills, en jullie
awesome gidsenskills! Mama’s en papa’s mogen zeker en vast in
uniform komen als ze dit hebben. Als ze geen uniform hebben,
geen nood!, kom dan in kledij die vuil mag worden en in stevige
schoenen! Wij kijken er alvast enorm naar uit!

Zondag 5 mei 9u-12u: Sportvergadering
De lente is aangekomen wat
betekent dat het tijd is om aan
onze summerbody te werken.
En een pluspunt tijdens deze
workout is dat we de andere
takken kapot kunnen maken
in elke sport ooit verzonnen.
Ander pluspunt is dat de jonge
takken te zien gaan krijgen
wat wij als jonge
onafhankelijke vrouwen wel
niet kunnen. Lionel Messi bol
het maar al af want wij zitten
in het volgende WK als team
Bernie, Kim Clijsters? Wie is da
nu weer? Gidsen Bernie? Ah
zijn da ni de beste tennisters ever? Ja, kdenk da wel. Giants gaan
bestaan binnekort ook ni meer dankzij ons. En in de Superbowl
gaat ge de trotse kleuren: groen, rood en zwart zien. Anyhow
genoeg overdreven wat wij willen duidelijk maken is dat je
allemaal verkleed komt in je beste trainingsoutfit en talrijk
aanwezig moet zijn. Challas bruurs, see ya then!

Damn het zit er alweer op, waren dees al de laatste
vergaderingen van de gibersco?! Sadde... Maar no worries en
droog je traantjes maar, volgende gibersco komen er nog tal van
chille vergaderingen en nog een chiller kamp dus no worries.
Maar over het kamp gesproken dit is dus voor alle duidelijkheid
van 3-16 juli. Meer details over het kamp volgt nog in een brief en
in de volgende gibersco of course.
You know you love us,
Xoxo Gossip Girl

Adam

Pauline

Maya

VERKENNERS
Zo zo zo, hier is hij dan weer, de nieuwe gibersco!
Zoals beloofd staan er weer de zotste vergaderingen in en gaan we wat fietsen.
Maar even toch nog een aantal zaken ophelderen:
−
−
−
−

Jullie komen altijd in perfect uniform naar de scouts.
Enkel als in de gibersco staat dat je niet in uniform moet komen, mag je deze in je kast
laten hangen.
Te laat = spitskarreke
En als laatste, volle goesting is toppie…
Ziezo jongens, geniet weer van deze nieuwe gibersco.

Zondag 3 Maart 9u-12u: Bear Grylls vergadering
Amai zeg, we hebben nog maar net de grote Katrien Pardon vergadering overleeft of de
volgende zot is daar weer tijdens onze vergadering.
Leiding, stiekem zijn wij toch niet mans genoeg. Wij willen helemaal geen geitenkloten
opeten of in het karkas van een kameel kruipen. Wij willen gewoon al wenend in slaap vallen
op ons mama hare schoot.
Wij verstaan dat hoor, maar met het paaskamp en ons fietskamp in het oog houdend, willen
we jullie toch wat harder maken.
Dus gene zever, gewoon komen en zien hoever je grenzen gaan en of je ze nog wat kan
verleggen.

Zondag 10 Maart 9u-12u: Challenges vergadering
Ahh 2018, het jaar waarin veel nieuwe zijn rages ontstaan, waaronder de befaamde
challenges, deze bestaan uiteraard al langer dan 2018 maar er zijn vorig jaar zoveel nieuwe
ontstaan! Denk maar aan de ‘in my feelings’ challenge, de ‘what the fluff’ challenge of zelfs
de bird box challenge. Maar er waren er uiteraard nog veel meer! Vandaag gaan we ons
best doen om deze zelf eens zo goed mogelijk uit te voeren. We kunnen ook ineens zien
hoe gevaarlijk deze challenges eigenlijk zelfs zijn, wij zijn er zeker van dat wij deze allemaal
volledig tot een goed einde zullen kunnen brengen en zo het inter overwinnen!

Zondag 17 maart 9-12u: Hooligan vergadering
Het spelleke van de boeren is gedaan, gedaan.
Want Royal Antwerp komt eraan, eraan!
Wij zijn rood, wij zijn wit.
Krijgt maar allemaal de schrik.
Antwerp, Antwerp, Antwerp komt eraan.
Aight mannen, vandaag gaan we nogmaals onze grenzen verleggen en aan iedereen
bewijzen dat den antwerp de beste ploeg van het land is! We zullen de eer van onze ploeg
moeten verdedigen. Zie maar dat jullie allemaal klaar zijn om de handen vuil te maken want
vandaag gaan we het moeten opnemen tegen de supporters van de minderwaardige
ploegen. Zie dat jullie er allemaal zijn zodat we met zoveel mogelijk ons best kunnen doen
om ons te bewijzen!
Vandaag mogen jullie uitzonderlijk niet in uniform komen, maar wel verkleed als nen echte
hooligan!

Zondag 24 maart 9-17 uur: woudloperskeuken
EINDELIJK EINDELIJK….. Nog eens een woudloperskeuken.
Goe gaan kokkerellen in de vrije natuur. Maar
even een vraagje aan de klimaatspecialisten
onder jullie. Want zoals jullie weten zit de helft van
jullie leidingsploeg niet meer op school en weet hij
dus ook totaal niet wat jullie doen op
donderdagen.
Dus vandaar de vraag. Is dit wel een ecologisch,
milieu verantwoorde vergadering? Ah ja, want we
gaan naar een bos en pakken daar dan takken en
steken die in brand om daarop te koken. Das dus
keihard fossiele brandstoffen gebruiken, die dan
ook nog eens super belastend zijn voor ons milieu.
Dus ja, das ne moeilijke hé.
In ieder geval, als het aan ons ligt, trekken wij ons daar gewoon niks van aan en gaan wel
lekker fish sticks maken op een kampvuur. En nog een argument, we gaan met de fiets 😉.
Zie dat je er bent hé.
Zondag 31 maart GEEN vergadering
Jullie lezen het goed, het is GEEN vergadering dit weekend.
De verklaring hiervoor is heel simpel. Wij storen ons aan het feit dat er door bepaalde
personen het fenomeen kaas teveel op de voorgrond komt. En dat is voor ons dus den
druppel die ons kaasmandje deed overlopen.
Dus wij hebben echt geen goesting om dit weekend naar de scouts te komen. Wij gaan met
alle leiding op weekend. Dat zal ons helpen om even al diene kaas uit ons hoofd te zetten.
Maar er is ook goed nieuws. Jullie kunnen na dit weekend weer zeveren over kaas, want
dan is ons kaasmandje weer leeg. 😉
Tot volgende week.

Zaterdag 6 april 19-21.30 uur: gezelschapspellekesavond
We gaan ons vandaag nog eens op de old school manier amuseren. Zoals wij ons
amuseerden nog voor dat er smartphones en razendsnelle gsm’s waren.
Dus jongens we gaan vanavond allemaal rond een tafel zitten met een spelbord tussen ons
in en dan spelen we een spel zonder dat we daar techniek voor nodig hebben.
Wij nemen alvast onze tofste gezelschapsspellen mee. Moesten jullie er thuis ook hebben
liggen, waarvan je zegt dat wij ze zeker eens gespeeld moeten hebben, pak ze dan zeker
mee vanavond.
Jullie hoeven ook niet in uniform te komen.

Maandag 15 - zondag 21 april: Paaskamp
Zoals jullie allemaal al ongetwijfeld weten, gaan we dit jaar niet stappen in de Ardennen,
maar gaan we gewoon naar de Brink.
Maar ja het gaat niet echt gewoon zijn hoor. Wij hebben al super grave spellen voor jullie in
elkaar gestoken en dan komt daar nog eens bij dat we daar met iedereen van de scouts
gaan zitten. Dus allemaal zeker mee gaan. Alle info over het thema, verkleedkledij, uren…
komt zo snel mogelijk jullie kant uit! Wij kijken er alvast naar uit en jullie hopelijk ook.

Zondag 28 april – Zondag 05 mei: Leefweek
*Leiding wanneer is het leefweek*
*Huts huts leefweek*
*Ewa sahbeeees wanneer leefweek* (Jentse anno 2019)
*Fix leefweek broers*
*Wij hebben dees nodig*
Jongens jullie gebeden zijn niet ongehoord gegaan, de grote man hierboven die alle
vergaderingen controleer heeft ons een iets toegefluisterd. En dit is dat jullie blijkbaar een
leefweek willen dus na lang overleg en alle datums naast een te leggen hebben we eindelijk
een week gevonden waar wij tijd kunnen maken hiervoor. Jullie hebben hierover al een hoop
info gekregen en al de rest dat je moet weten zullen we jullie zeggen een paar weken
hiervoor. Zorg ook liefst allemaal dat jullie ouders alle nodige info nog naar ons doorsturen.
Wij hebben er alvast zin in!

Dit was em dan, de voorlaatste gibersco van dit jaar jongens maar wees maar gerust er
komt er nog een aan!
Wij zijn nog niet klaar voor dit jaar er staat ons nog een hoop te wachten, zoals het kamp!
Zie maar dat jullie beentjes hiervoor al zijn ingesmeerd want het zal zeker stevig fietsen
worden.
We kijken er alvast naar uit!

Arne

Sander

