
Kapoenen 
 

Liefste kapoenen de tijd is aangebroken………… 

De laatste gibersco!!!!!! 

Maar niet te sip veeg dat traantje almaar weg…. 

Want wij hebben deze gibersco weer volgestoken met super leuke 

en coole vergaderingen!!! 

Lees de tekstjes zeker want deze zijn super leuk en cool. 

Vooruit begin maar met lezen wij hebben ze zelf 10 maal gelezen zo cool is het!! 

 

 

 

 

 

 



Zondag 12 mei van 10-13 uur: Kapoenen- en wouterdag 

Liefste leden en ouders 

Op zondag 12 mei nodigen we jullie graag uit op de grote landendag van District Morckhoven! Hier 

kunnen jullie samen met jullie leeftijdsgenoten van 8 verschillende scoutsen bijeen komen om kennis 

te maken met verschillende landen en de spelletjes die daar gespeeld worden. 

Kom alvast verkleed als een inwoner van je favoriete land en het wordt ongetwijfeld een super leuke 

voormiddag! 

We spreken af in Fort 3 van Borsbeek bij Jeugdhuis Tuitvlugt (Frans Beirenslaan 2A) en beginnen 

eraan om 10u. Na allemaal leuke spelletjes en een lekkere koek en drank sluiten we hier om 13u 

terug af. We vragen om €2 per persoon mee te nemen. 

Tot dan!! 

De kapoenen- en wouterleiding van Morckhoven 

In ’t kort: 

X Zaterdag 12/05, 10u-13u 

X Jeugdhuis Tuitvlugt, Fort 3 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2A5B  

X €2 per persoon 

X verkleed in je favoriete land 

 

Zaterdag 18 mei van 13-17 uur: Groepsdag 

HEYOW CAPONEZ, 

Na het geweldige groepspaasweekend dat we met zen allen hebben gehad, kregen we er maar niet 

genoeg van om nog eens met zen allen op stap te gaan. Deze uitstap doen we elk jaar natuurlijk met 

heel de scouts, maar dit jaar is er weer heel wat verandert!!! Superveel leuke dingen seg!!! 

Wij hopen dat jullie vandaag echt voltallig aanwezig 

zijn, want het gaat weer superfijn zijn! Persoonlijk 

kijken wij, de leiding, hier altijd superhard naar uit! Wij 

zitten dan met onze neusjes in de boeken en zien deze 

dag dus als de ideale ontspanning! Lekker weertje, met 

iedereen samen op pad gaan, in de avond lekker 

bbq’en! Het kan niet op!  

Er volgt zeker nog een brief/mail met informatie 

omtrent de groepsdag en eventuele andere 

activiteiten! Dus hou zeker jullie mailboxen in de gaten (voor de ouders van de kapoenen uiteraard) 

en smeer jullie beentjes al maar in, want wij laten elk jaar opnieuw weer zien dat de kapoenen 

eigenlijk de grootste, de grappigste, de schattigste en de slimste wezentjes in heel de scouts zijn!! 

Tot dan liefste kapoentje!!!! 

Jullie leidingskes, Petro, Zazou, Toto en Veva xxxx 



Zondag 26 Mei van 9.00u tot 12.00u: Historische vergadering  

Jow vloggertjes,  

Vandaag een vergadering die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden, wat? nog nooit?! 

Jawel! Echt waar! Je wilt dus zeggen dat dit een historisch moment is in het 55jarig bestaan van onze 

scouts. En dat alleen onze enigste echtste kapoenen deze dag gaan meemaken. Teveel kunnen wij 

jullie natuurlijk niet zeggen want dat zou de pret een beetje bederven wat jullie wel mogen weten is 

dat we niet alleen gaan zijn en dat er hoog bezoek op ons wacht. Kom dus massaal naar deze 

vergadering want je wilt toch niet zeggen over 10 jaar dat je deze historische dag niet hebt 

meegemaakt omdat je thuis zat. Nee je wilt kunnen zeggen ik was er bij op de speciale vergadering 

die speciaals voor ons is gemaakt.  

 

Groetjes van Zazou, Petro, Veva, toto en het speciale bezoek  

 

 

 

Zaterdag 1 Juni: zwemvergadering 14u15-16u45  

Het goede weer is weer aangekomen en dat betekent maar één ding, waterpret! En daar gaan wij 

natuurlijk voor zorgen want wij gaan deze zondag naar het ‘ondiep’, een zwembad in Wijnegem op 

de Kasteellei 67, 2110 Wijnegem. Er zijn waterglijbanen, zwembaden 

voor groot en klein en een reuzachtig springkussen. Daarom is het 

zeker aangeraden voor de kinderen die niet goed kunnen zwemmen 

op bandjes te voorzien. Ook vragen wij elk kind 3euro mee te nemen. 

Als dat allemaal in orde is wordt dit een onvergetelijke natte dag! 

Want zeg nu zelf, wie wilt er nu eens geen water gooien op de leiding 

of van een glijbaan afgaan die u met ongeziene snelheid in het water 

gooit. Of liever rustig een paar baantjes zwemmen, dat kan natuurlijk 

ook. Belangrijk voor deze leuke dag is dat de ouders de kapoentjes bij 

het zwembad afzetten en terug komen ophalen 😊  

Recapituleren voor de mama en papa:  

- Kapoenen worden gebracht en opgehaald aan het zwembad van Wijnegem 

- Kapoenen brengen €3 mee  

- Kapoenen die niet (goed) kunnen zwemmen brengen bandjes mee!!!!  

- Jongens zwemmen met een aanpassende zwembroek en geen zwemshort! 

- Veel onderwaterplezier gewenst van jullie spetterende leiding. 

 

 

 

 



Zondag 8 Juni: Laatste vergadering 17u-19u + Kampinschrijving 19u-21u 

 

Hier zijn we dan kapoentjes de laatste vergadering van het jaar. 

Veeg die traantjes maar weg want wij gaan er een top laatste 

vergadering van maken! 

Doe jullie schoenen maar stevig vast en knoop jullie scoutsdas ook 

goed vast. Want deze 2 uur zitten vol met pret, humor en nog 

veeeeeel meeeer. 

Jullie vragen jullie natuurlijk af wat we gaan doen maaaaaaar dat zul 

je dan wel zien! Wij kunnen jullie alvast beloven dat het een mega 

top super grote eind vergadering zal zijn. En heel misschien zullen 

jullie zelf eens iets mogen beslissen… maar wie weet. 

Kom zeker naar onze prachtige lokalen en dan zul je het allemaal te 

weten komen!!! 

 

Aansluitend op onze laatste vergadering zal de kampinschrijving 

plaatsvinden. Dit is het ideale moment om al eens kennis te maken met het thema van het kamp, 

jullie kapoen al in te schrijven en alle mogelijke vragen op ons af te vuren! Zeer belangrijk en 

interessant dus om te komen!  

Xo Petro Xo Zazou Xo Toto Xo Veva  

 

Dat was het dan, de laatste gibersco. 

Met pijn in ons hartje moeten we dag zeggen! 

Wij hopen dat jullie hebben genoten van dit jaar net zoals ons. 

Wij kunnen niet wachten om jullie terug te zien op kamp want we missen jullie nu al enorm!!! 

Dag lieve kapoentjes tot volgend jaar!!!!! 

Met veel liefde en knuffels van jullie leiding 

 

<3 Zazou, <3 Petro, <3 Veva, <3 Toto 

 

 



k a b o u t e r s 

 

 

Heyhey liefste kaboutertjes, 

Er is goed nieuws en slecht nieuws! 

Het slechte nieuws is dat dit de laatste gibersco van het jaar is :( 

Het goede nieuws is dat deze laatste gibersco nog vol staat met 

super coole vergaderingen en dat het “bijna” vakantie is!!!  

Het grootkamp is dus al bijna in zicht :) 

 
  

 Zondag 5 mei - 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! 

  

  

 

 



Zondag 12 mei – 10u - 13u – kapoenen en wouterdag  

Het is weer zo ver, de kapoenen en wouter dag is er weer. JEEEJ!  

Op deze dag nodigen we jullie graag uit op de grote landendag van District 

Morckhoven! Hier kunnen jullie samen met jullie leeftijdsgenoten van 8 

verschillende scoutsen bijeen komen om kennis te maken met 

verschillende landen en de spelletjes die daar gespeeld worden. 

Kom alvast verkleed als een inwoner van je favoriete land en het wordt 

ongetwijfeld een super leuke voormiddag! 

We spreken af in Fort 3 van Borsbeek bij Jeugdhuis Tuitvlugt (Frans 

Beirenslaan 2A) en beginnen eraan om 10u. Na allemaal leuke spelletjes en 

een lekkere koek en drank sluiten we hier om 13uterug af. We vragen om 

€2 per persoon mee te nemen. 

Tot dan!! 

Ouders: In ’t kort: 

- Zaterdag 12/05 

- 10u-13u 

- Jeugdhuis Tuitvlugt, Fort 3 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2A5B 

- €2 per persoon 

- verkleed in je favoriete land 

 

Zaterdag 18 mei - 13u-17u - Groepsdag!!! + BBQ 

Groepsdag!! Wat zeg je?! 

Groepsdag!!! Ik hoor je niet?! Het is 

GROEPSDAAAAAG!!! Yes yes yes! Zoals 

elk jaar spelen we op de groepsdag 

een leuk groot spel met iedereen 

samen! Maar dit jaar is het niet 

zomaar een groepsdag! Onze scouts 

bestaat namelijk 55 jaar! En dit mag 

niet ongevierd voorbij gaan. Wij zijn 

natuurlijk allemaal enorm trots op 

onze scouts en wat wij allemaal wel 

niet kunnen. Kom daarom massaal 

naar de groepsdag zodat wij heel 

Deurne kunnen laten zien hoe 

fantastisch den Bernie wel niet is! Sint-Bernadette zal gehoord worden! Onze scoutstrots laten we 

natuurlijk ook graag zien via onze kleding, dus doe zeker je perfect uniform aan.  

Na de awesome groepsdag zal er zoals ook elk jaar een BBQ plaatsvinden. Niets beter dan een 

geweldige dag afsluiten met een heerlijke BBQ op onze coole scoutslokalen met een beste scouteske 

volk dat er bestaat. Je geniet van heerlijk gebakken vlees, lekkere groenten en salades samen met 

een gezellig babbel met eventueel aan het einde een kampvuur! Niets beter dan dat vinden wij! 

Inschrijven voor dit festijn kan via: https://www.sint-bernadette.be/55jaar. Wij zien jullie allen graag 

verschijnen voor deze berniegekte, Tot dan!  

https://www.sint-bernadette.be/55jaar


Zondag 26 Mei – 09.00-12.00 – Schoolvergadering 

Jullie zitten nu nog op de lagere school maar 

binnen een paar jaar zullen jullie waarschijnlijk 

allemaal naar het middelbaar gaan. Dit is een 

hele grote stap en om jullie daar een klein 

beetje op voor te bereiden gaan we van jullie 

echte studenten maken. Turnen wordt L.O,  en 

in plaats van heel het jaar dezelfde  juf of 

meester krijgen jullie voor elk vak een andere 

leerkracht. Meneer Rakki kan bijvoorbeeld 

heel goed Geschiedenis, Mevrouw Jutta is een 

echte expert op het vlak van frans en Kali kent alles over Chemie. Neem daarom allemaal 

een boekentas mee, vergeet geen snack om tijdens de pauze van 10u tot 10:15 op te eten 

en zoals op woensdag mogen jullie om 12u naar huis,tot snel. 

 

Zaterdag 1 juni – 14.15 - 16.45 – Zwemvergadering 

MOPJE: 'In ons zwembad zijn drie afdelingen: een met warm water, een met koud water en 

een zonder water.' 

'Waarom een zonder water?' 

'Voor mensen die niet kunnen zwemmen.’  

Vandaag is het niet zomaar een vergadering, we gaan 

namelijk zwemmen met heel de scouts. De jonge takken 

worden om 14:15 aan het zwembad van Wijnegem 

verwacht.(Kasteellei 67, 2110 Wijnegem) Vergeet dus zeker 

geen zwemkledij en 3 euro mee te nemen! Om 16:45 

kunnen de ouders de leden komen halen, wij hebben er 

alvast super veel zin in. Tot zaterdag!!  

 

 

 

 

 



Zaterdag 8 juni - 17.00 - 19.00 - Laatste vergadering +  Kampinschrijving vanaf 19u 

Ooooh nee dat meen je niet! Dit mag niet het laatste tekstje zijn in de gibersco, want dat betekent 

dat we aan de laatste vergadering zijn aangekomen. Maar niet te hard getreurd, want het wordt een 

knaller vergadering! Het is namelijk dessertjes vergadering, mmmm. We gaan eens lekker genieten 

van elkaars dessertjes en samen voor de laatste 

keer voor het kamp samen plezier maken. Hiervoor 

moeten jullie thuis een dessertje maken en 

meenemen naar de vergadering.  

Hier heb je een paar ideetjes: koekjes, chocolade 

taart, pannenkoeken, cupcakes, chocolademousse, 

rijstpap, tiramisu, macarons, schuimkoekjes, 

donuts, brownies, appeltaart, pudding, fruitsla, 

muffins…  

En als je niet weet hoe hier zijn een paar websites 

waar je lekkere dessertjes kan vinden:  

https://koken.vtm.be/recepten/specials/desserts  

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/type/dessert  

https://njam.tv/categorie/dessert  

https://www.libelle-lekker.be/artikelen/186248/dit-waren-de-populairste-desserts-van-2017  

 

 

 

Ouderhoekje 

- BBQ: 18 mei - 17u tot …. Bestellen via: https://www.sint-bernadette.be/55jaar  

- Grootkamp: 21 juli tot 31 juli 2019 (Meer info op de kampinschrijving + brief) 

- Overgang 2019: 14 september (meer info volgt) 

 

https://koken.vtm.be/recepten/specials/desserts
https://www.lekkervanbijons.be/recepten/type/dessert
https://njam.tv/categorie/dessert
https://www.libelle-lekker.be/artikelen/186248/dit-waren-de-populairste-desserts-van-2017
https://www.sint-bernadette.be/55jaar


 

Hey welpen ja hoor jullie hebben het goed hier is alweer een nieuwe gibersco. Zoals jullie 

ongetwijfeld wel gemerkt hebben is het jaar toch voorbij gevlogen in een formule 1 tempo! 

Dit wil zeggen en wij denken dat jullie hetzelfde denken: Dat dit een mega leuk jaar was. 

Maar niet getreurd wij hebben nog waaaanzinnig veel ideetjes en spelltjes voor jullie in petto 

en wij denken dat jullie dit wel zal interesseren! Begin maar al met lezen want het zal nodig 

zijn zondag jullie perfect voorbereid zijn voor de vergadering dikke kus Kaa, Raksha, Baloe 

en Akela 

 

 

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 

 

 



Zondag 5 mei van 9u tot 12u: Sportvergadering 

Ohjaaaa beste kindjes, het is weer onze befaamde sportvergadering! Op deze 

onwaarschijnlijk leuke vergadering hebben we sportspelletjes met heel de scouts samen… 

We gaan dansen, springen, zingen, baseballen, voetballen, estafette spelen, koningsbal, 

lopen, softball, basketbal, dammen,  hockey, korfballen,  turnen, handbal, hockey, petanque, 

karate, judo, klimmen, worstelen, gewichtheffen, bodybuilding, waterspelen, rugby, schaken, 

schieten, tennis, taekwando, volleybal,…                                                                         

Natuurlijk kan dit niet allemaal in 1 enkele 

vergadering gestopt worden. We hebben 

dus een keuze moeten maken van welk 

we graag gaan doen. Als je dit wil weten, 

ben je zeker en vast welkom op deze 

zonnige zondag. Doe wat sportieve kleren 

aan en we gaan helemaal losgaan!!                                                                                     

Al een kleine tip, luister heel goed naar 

het liedje van Samson en Gert: 

‘ochtendgymnastiek’!! Jullie zullen het 

nodig hebben! 

1, 2, 3, 4, HUP NAAR ACHTER, HUP NAAR VOOR 

1, 2, 3, 4, EVEN RUST EN DAN WEER DOOR 

1, 2, 3, 4, LINKS EN RECHTS EN SPREID EN SLUIT 

1, 2, 3, 4, ADEM IN EN ADEM UIT 

Zondag 12/5 van 10u tot 13u: Kapoenen- en Wouterdag 

Het is weer zo ver boys, de jaarlijkse 

Kapoenen- en Wouterdag van het district 

staat voor de deur! Dit is een dag dat wij 

met de kapoenen, de kabouters en de 

welpen spelletjes gaan spelen  met alle 

groepen van ons oh zo mooi district. De 

perfecte gelegenheid om andere mensen te 

leren kennen en nieuwe vriendjes te 

maken!  

Kort een paar praktische dingen zodat er geen onduidelijkheden zijn. De vergadering is van 

10u-13u, dus niet ons gewoonlijk uur voor onze vergaderingen. We spreken met zijn allen 

af aan Jeugdhuis Tuitvlugt, Fort 3 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2A5B.Daarnaast 

zullen de jins van ons district voor een stukje eten zorgen tijdens de vergadering en een 

drankje, dus neem zeker €2 mee.                                                                                                                     

Een fatsoenlijke dresscode kan natuurlijk ook niet ontbreken, dus verkleed je in je favoriet 

land! Het thema is ‘Landen’ dus hopen wij zoveel mogelijk verschillende landen te herkennen 

aan jullie kleding! Laat je maar eens goed gaan!! We see you in Borsbeek!!!! 



Zaterdag 18/5 van 13u tot 17u: Groepsdag + BBQ                                                

Hmm, het is mei, het is warm… We hebben dit jaar nog geen BBQ gehad, maar wel een 

groepspaaskamp… Die BBQ zal er toch wel eens moeten aankomen natuurlijk… Oh Oh wij 

hebben net telefoon gekregen van onze groepsleiding, de groepsdag en de BBQ gaan door 

18 mei!!!! Dit is een dag dat alle 

takken bij elkaar worden gezet en 

groepen gemaakt worden voor een 

mega enorm groepsspel!!! 

Iedereen werkt samen om voor al 

onze leden een waanzinnig spel te 

maken. Het zal zo’n 4 uurtjes 

duren ongeveer. En daarna……. 

Onze O-VER-HEER-LIJKE BBQ!!! 

Dit wordt elk jaar georganiseerd 

door onze vriendenkring en brengt 

de groep nog maar eens dichter bij 

elkaar! We verwachten jullie dus 

allemaal op onze groepsdag.  

!Vergeet ook zeker niet tegen de mama en de papa te zeggen dat het heel belangrijk is dat 

er wordt ingeschreven voor het eten in de avond. Zo weet de vriendenkring hoeveel 

vleesjes en groentjes ze moeten voorzien!! 

Zondag 26/5 van 9u tot 12u: Prinsessenvergadering   

Beste welpen. Noggeen 1200 
jaargeledenmoestenallemanneneen test doenom 
tot de ridderordetekunnenhoren. Sindskort is 
ereennieuweordeontstaan in ordebuurt, 
namelijkBernielot. Dit is een super 
beschermenderidderorde en het is 
moeilijkomerbijtekunnengeraken. 1 van de 
ingangsproeven is al eenbehoorlijkmoeilijke, 
namelijk het redden van eenprinses. Dit is 

natuurlijknietniets.Maarnietgetreurd.Wijgaanzorgendatjulliezullenslagenhiervoor en 
toegangkrijgen tot dezeorde! Het zalnatuurlijkwelveelmoed en 
zelfvertrouweneisenomhierinteslagen.  

Allereerst is het de bedoelingdatjullieverkleedkomenalsechteridders. Anders is het 
natuurlijkmoeilijkom je eenechteriddertevoelen. Jullieleermeesters, Akela en Baloe, 
zullenzelfalshoofdridderskomen. Zijlatenjullie de knepen van het vakzien en Kaa en Raksha, 
watzijgaandoen is nogeengroteverrassing. We zienjulliegraagdan!!  

 



Zaterdag 1/6  14.15u – 16.45u: Zwemvergadering 

Oh my god, Akela, het is al de voorlaatste vergadering van dit hele jaar???? Snel naar Kaa 

bellen om te vragen wat we gaan doen!!! Hmm Kaa heeft al wel een goed idee!! Kom Akela, 

we bellen naar Baloe om te vragen 

of dat in orde is! 

Yes, beste leven!!! Iedereen is het 

eens over wat we gaan doen!!! We 

gaan ZWEMMEN!!! MET HEEL DE 

SCOUTS WHOHOOW!!!! Super leuk!! 

Lekker pootje baden met de 

verkenners, in het zwembad spelen 

met de kapoenen en de kabouters, oh wauw wij hebben er alvast heel veel zin in! We hopen 

zoveel mogelijk welpjes te zien op de VOORLAATSTE VERGADERING! Hopelijk gaan er al 

geen traantjes vloeien want het is effectief bijna gedaan… De welpen worden verwacht aan 

het zwembad van Wijnegem (Kasteellei 67, 2110 Wijnegem) zelf, om 14.15u daar! 

En jullie worden terug opgehaald door de mama of papa om 16.45u. Tot dan lieverdjes, 

vergeet geen zwembroek, handdoek en ook geen €3!!! 

Zaterdag 8/6 van 17u tot 19u: Laatste vergadering  

+ Kampinschrijving vanaf 19u 

Oh lieve welpjes……. Dit is de aller-, aller-, aller-, aller-, allerlaatste vergadering van het 

jaar!!! OOOOOHHHHHH!! Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de van de laatste 

vergadering geen superleuke vergadering kunnen maken!! We hebben al gemerkt dat jullie 

waterspelletjes wel echt de max vinden, Toch?? DUUUUUUUUS…… met heel goed weer, wat 

waarschijnlijk wel zo gaat zijn, gaan 

wij een spectaculaire 

WATERSPELLETJESVERGADERING 

doen!! Joepie joepiejoepie!!! Met 

slecht weer, waar we dus absoluut 

niet op hopen, hebben we nog een 

alternatief achter de hand, chance’ke! 

Wij hebben er al zeker en vast zin in!! 

Wat volgt er natuurlijk op een laatste 

vergadering? EXACT!!! Onze 

kampinschrijving! Alle mama’s en 

papa’s zijn meer dan welkom vanaf 

19u om te komen luisteren samen met 

jullie naar wat wij voor jullie in petto hebben voor het groot kamp! Het belooft super graaf, 

cool, lit,… te worden dus kom zeker af! Er zal ook sowieso een standje zijn voor drinken, 

zodat we na de kampinschrijving nog met iedereen een babbeltje te doen! Dat gaat precies 

een heel gezellige bedoeling worden!!! ALLEMAAL DUS ZEKER KOMEN!!! 

XOXOXOXOXOXOXO JULLIE LIEVE WELPENLEIDING!! 



Oooooooooh neeeeeeeeee welpen het is alweer de laatste gibersco van het jaar….. toen we 

dit ontdekten zat iedereen te huilen. Tot Baloe plots binnen sprong dol van enthousiasme. 

Wij (de rest van de leiding) vroegen ons volledig over ons toeren af wat hem bezielde. Toen 

we dit vroegen zei hij vol entousiasme dat we niet moesten huilen want dat er een mega 

leuk (hopelijk warm en zonnig) zomerkamp aankomt!!!!! Wij hadden er zelf nog niet bij stil 

gestaan en de tranen verdwenen als sneeuw voor de zon. We zijn toen recht gesprongen en 

beginnen knutselen voor het kamp hopelijk denken jullie er ook zo enthousiast over welpen 

en zien we jullie graag verschijnen op 1 juli als ons kamp van start gaat!!!!! 

Daaaaaaaaaaaaaaaaag 

 



 

 

    Jonggidsen 
 
Hey daar meisjes, na ons topkamp van de paasvakantie is het weer tijd voor een gibersco. Wij 

hebben geprobeerd het mooi weer van op den Brink in deze gibersco te steken zodat het elke dag 

dat wij vergadering hebben stralend weer is ! Geniet van deze gibersco alsof het de laatste was. 

Spijtig genoeg is het ook de laatste, wtf nu al ???? Time flies when you’re having fun girlsss. 

Aanschouw : !!! 

 

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!!! 

 

Zondag 12 mei: Kampthemavergadering 9:00 tot 12:00 

Beste jonggidsen! ‘thema’ is een Afrikaans meisjesnaam en dit betekent ‘koningin’. Maar ‘thema’ 

heeft ook als betekenis het onderwerp waarover men denkt, spreekt of schrijf, een korte 

omschrijving van de centrale gedachte van het 

verhaal, maximum éen zin. Dussssss om tot de 

essentie te komen, het groot kamp komt nu wel 

heel erg dichtbij... De meeste onder jullie zullen al 

wel verschillende kampen achter de rug hebben 

dus ook verschillende thema’s. Toch kan de leiding 

origineel uit de hoek blijven komen. Deze ochtend 

zullen jullie heel hard jullie best moeten doen om 

het kampthema van dit jaar te weten te komen! 



 

 

Wat zou het dit jaar worden? Zeemeerminnen? Filmsterren? Robin Hood? Jos Hood? Rani Hood? 

Snap je de grap? HAHAHA! Misschien wordt het wel grapjeskamp? In ieder geval, wat het ook is, kom 

naar deze geweldige vergadering om het te weten te komen! See you there ladiessss!!  

 

 

Zaterdag 18 mei: Groepsdag 13u-17u + BBQ  

Yes grieten, de dag waar iedereen op wacht is er 

weer!! Het is weer groepsdag, de kans om met 

anderen van de scouts een band te creëren. We 

gaan echt iets mega super chill doen dus zie 

zeker dat je komt he snottekes want er is hard 

aan gewerkt hoor. Na deze super chille dag is er 

ook nog de jaarlijkse BBQ op de scouts. Maar 

deze keer zal het niet zomaar een BBQ zijn zoals 

we die altijd gekend hebben. Nene we vieren dit 

jaar het 55 jaar bestaan van den Bernie! 

WATAFAK???!!! 55 JAAR??? Jaaaazeker wel. Het wordt echt veel graver dan normaal dus zie zeker 

dat jullie je optijd inschrijven want iedereen wilt echt komen en das niet zonder reden. Je moet in 

perfect uniform komen om extra scoutsig te zijn voor deze speciale gelegenheid. Helemaal jullie ding 

he, perfect uniform ;) En ja Mila dat zijn ook botinnen. Allright enough said. Het wordt dus graaf dus 

be there. 

 

 

 

Zondag 26 mei: Verkiezingsvergadering 9:00 tot 12:00  

Rood, oranje, geel, groen, blauw,... Politiek bestaat in alle geuren en kleuren. 

Democratie, Republiek, dictatuur, Aristocratie, Theocratie en zoveel meer! Er 

wordt wel vaker in de media gesproken over politieke kwesties. Om paar 

voorbeelden te geven; de Brexit, Trump, Oorlogen, ruzies tussen (onze 

Belgische) politiekers,...  Jammer genoeg is politiek vaak een taboe of/en 

delicaat onderwerp om over te schrijven of over te praten. Toch zal iedereen 

die ouder is dan 18 jaar vandaag naar de stembus moeten gaan, want 

stemmen is een plicht maar vooral een recht! Voor de meesten is politiek niet 

het leukste onderwerp maar wij gaan deze voormiddag er een spel van 

maken! Tot op de verkiezingsdag!  

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 1 juni: Zwemvergadering 14:00 tot 17:00 

Hey daar meisjes, het is weer eens tijd voor een mega 

leuke vergadering. Deze week is het echter een 

stereotiep; de zwemvergadering. We gaan elk jaar met 

heel de scouts naar het zwembad, zoals jullie 

waarschijnlijk wel al eens hebben meegemaakt in jullie 

scoutscarrière. U vraagt waarom we onszelf elk jaar 

naar dat zwembad sleuren? Awel, das mega leuk 

uiteraard. Elkaar van het waterkasteel trekken en 

duwen, spelen in de glijbaan, onder ons voeten krijgen 

van de redder; kort samengevat, de zwemvergadering 

dus. Wat is er heel belangrijk als je gaat zwemmen? 

Een lijstje met dingen die je niet mag vergeten! Wat is 

er heel belangrijk aan een lijstje met dingen die je niet mag vergeten? Dat je het lijstje niet vergeet 

uiteraard. Maar dus, wat mag je niet vergeten: Een zwemzak met daarin een bikini en zwembroek of 

een badpak, een handdoek, eventueel een zwembril. Daarnaast mag je zeker niet vergeten 3 euro 

mee te nemen om de inkom van het zwembad mee te betalen. We spreken af aan ons lokaal. Zorg 

dat je met de fiets komt, zo kunnen we allemaal samen naar het zwembad fietsen! 

 

Kuskens jullie leiding xoxo 

 

Zaterdag 8 juni: Italiaanse vergadering 17u-19u 

 

Ciao ragazze, stasera è tutto sulla bella Italia. Questo è il nostro 

ultimo incontro e che dovrebbe essere celebrato in stile, non 

trovi? Facciamo questo in base alla cultura italiana un po' 

meglio di conoscere, perché quel paese c'è ora più elegante 

rispetto all'Italia?  

Voila se is dat niet een prachtig vooruitzicht? Wij vinden van wel 

hoor. Wat we gaan doen is nog een kleine verassing maar jullie 

moeten wel allemaal 2 euro meenemen! Laat ook zeker optijd 

weten als jullie niet kunnen komen want dat is wel belangrijk 

voor de activiteit. Jullie moeten niet in uniform komen vandaag. 

Wajaw mega nice! Niet meer pompen seg hoe chill is dat. We 

willen ook even vermelden dat het na deze vergadering 

kampinschrijving is dus zeg dit zeker tegen mammie en pappie 

dat ze dit niet missen. Kampinschrijving van 19u tot 21u. 

Hierover zal ook nog een mail volgen. Allright schatties, we zien 

jullie dan! 

 



 

 

Zo, na deze laatste versie van de gibersco, is het scoutsjaar bijna afgelopen. Niet getreurd, we zitten 

nog twee weken samen in de grote vakantie op kamp! Het betekent niet omdat het de laatste 

gibersco is, we de heilige Drievuldigheid mogen vergeten. We sommen ze nog eens op:  

- Perfect uniform op elke vergadering 

- Aanwezig op elke vergadering!!! 

- Indien niet aanwezig, tijdig afbellen/mailtje sturen alstublieft  

Wij hopen jullie allemaal terug te zien op groot kamp, tot snel !! 

 

   Robijn    Rani    Jos  

 

 



JONGVERKENNERS 
 

Zondag 5 mei: Sportvergadering 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 

 

Zondag 12 mei: Alles op wieltjes van 9u tot 12u 
Boys pakt alles mee wa ge kunt vinden da op wieltjes is, alles: fiets, 

skateboard, step, camion,  pennyboard, longboard, tractor, brommer, 

auto, eenwieler, kat, skates, rollerblades,  microgolf,… Hoe een cooler 

ding op wieltjes ge bij hebt hoe graver de vergadering gaat zijn. Wij gaan 

vandaag dus wa rond patten op jullie transportatievoertuigen op wieltjes. 

We gaan heel de dag al rijdende door Deurne, terwijl we allemaal 

obstakels passeren zoals: jumpkes, gaten in de grond, omas,etc... jullie 

voorbereiden voor onze eigen aankomende x-games. Je kent zeker en 

vast onze glijbaan die er elk jaar staat voor den overgang. Deze zal nu 

vervangen worden voor een gigantische ramp met een paar matrassen 

achter. Zo kunnen jullie op het einde van de dag jullie engste tricks laten 

zien. Vergeet dus zeker geen wieltjes dingens en al joe joe.  

Zaterdag 18 mei: Groepsdag van 13u tot 17u  
Het is weer zover! De leukste dag van het jaar! Het is weer groepsdag! 

Dit is een dag dat we met heel de scouts een leuke dag gaan beleven! 

We gaan zowat hel de namiddag samen door brengen! Hoe gaan we 

dat doen? Dat zul je dan wel zien 😉. Maar het is een heel speciale 

dag, want deze dag vieren we omdat onze scouts 55 jaar bestaat! Jaja 

je leest het goed! Het is een speciale dag voor velen onder ons. Dus 

deze dag kunnen we toch niet voorbij laten gaan?! Toch? Dus kom 

zeker, leef en geniet samen met ons op deze dag! Een heel groot team 

van oud- en huidige leiding werkt al weken  samen om deze dag 

onvergetelijk voor jullie te maken! Maar het wordt nog leuker! We 

sluiten deze speciale gebeurtenis af met een BBQ! We kunnen samen 

eten met elkaar en elkaar nog beter leren kennen! DUS kom zeker!  



Voor de ouders: hieronder is de link om in te schrijven voor de BBQ! Je kan niet komen eten zonder 

in te schrijven!  

https://www.sint-bernadette.be/55jaar  

 

Zondag 26 mei: Vettige vergadering van 9u – 12u  
De dag is eindelijk aangebroken! Jullie mogen jullie vuilste kant naar 

boven halen! Want het is VETTIGE VERGADERING! Hoe tof is dit?! 

Maar omdat er wel wat milieubewuste kinders in ons midden zitten 

gaan het zo veel mogelijk milieuvriendelijk houden. Ik hoor jullie al 

denken “Hoe ga de da flikken?” Wel dat zul je wel zien! Want wel 

belangrijk is dat jullie een wit shirt aan doen voor de vergadering. Best 

eentje die thuis rechtstreeks in de vuilbak mag. Dus niet jullie grave 

Adidas T-shirts want dat wordt anders balen. Perfect uniform hoeft 

ook niet dus je niet pompen als je geen bottine aan hebt. Een das is 

best wel handig voor het geval er iets moest gebeuren voor de 

verzekering, jullie kennen het wel he jongen. Wij kijken in ieder geval 

al heel hard uit naar deze vergadering. Dus wees voltallig aanwezig en 

laat eens zien wat voor viezerikje er eigenlijk wel in onze groep zitten.  

 

Zaterdag 1 juni Zwemvergadering 14u-17u met fiets 3 euro 
Het is weer zo ver onze jaarlijks zwemdag. Lekker nog is me heel 

de scouts gaan zwemmen int zwembad van Wijnegem. Dit is de 

perfecte ontspanning voor tijdens de examens. Gewoon effe 

rustig zwemmeke doen met uw maten is perfect om er even 

tussen uit te kunnen, dan kunt ge er na ineens terug vollenbak 

tegen aan. We vertrekken allemaal te samen met de fiets vanaf 

het lokaal. We fietsen allemaal samen naar daar. ZIE DUS DAT JE 

OP HET LOKAAL STAAT MET EEN FIETS. We gaan allemaal te 

samen fietsen, dus rechtstreeks gaan gaat niet. Het jaarlijkse 

springkasteel zal er weer zijn. Dat zal weer zorgen voor dolle 

pret. Net als de glijbaan die ook altijd leuk is. Dit zal zeker plezant 

zijn na de tegenslag van vorig jaar, toen was het dubbel geboekt. 

Daarom gaan we het dit jaar dubbel zo tof maken. Vergeet dus 

zeker niet JE FIETS, 3 EURO en een zwemzakje met handdoek, 

zwembroek en eventueel een koek en drankje. Neem voor de 

zekerheid een zwembroek mee die onder de knieën valt! NIET 

AFBELLEN IS NOGSTEEDS BETALEN 

 

 

 

https://www.sint-bernadette.be/55jaar


Zaterdag 8 juni: kampthema vergadering van 17u – 19u  

+ Kampinschrijving vanaf 19u 
Op deze super koele grave vergadering komen jullie te weten wat het thema 

is van het kamp!! Hoe spannend is dat! Ik kan jullie nu al geruststellen het 

word een mega super koel kamp! Want wij, jullie zalige leiding, is al maanden 

bezig met het maken van spelletjes en voorbereidingen enzovoort. Wij willen 

jullie zo nieuwgierig maken, want hoe nieuwgieriger jullie zijn hoe leuker jullie 

het thema gaan vinden. Ik kan jullie al 1 ding verklappen. We gaan op kamp in 

Wallonië! Een goede tip he 😉. Het paaskamp was al geweldig met jullie 

mannen, maar grootkamp wordt next level! Kom dus zeker naar deze 

vergadering! BELANGRIJK VOOR DE OUDERS!!! → de kampinschrijving is 

aansluitend na de vergadering. Dus jullie kunnen naar ons komen voor het 

kampboekje te komen halen en eventueel vragen te stellen. Wij zullen alle 3 aanwezig zijn. Hopelijk 

tot dan!   

 

 

Arno     Casimir       Kelsey  



 

 

Confidential 

Gidsen 
Beste gidsen, vandaag kom ik met heel triest nieuws. Dit is namelijk 

de laatste gibersco van dit jaar. Wat wil zeggen dat dit ook de 

laatste vergaderingen van dit jaar zijn. Maar geen stress, er komt 

nog een bangelijke afsluiter aan… FIETSKAMP jeeeej!!! 

Ondertussen is onze groep al heel hecht geworden dus wij als 

leiding zien dit al helemaal goed komen. Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als wij. 

 

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! 

 



 

 

Confidential 

Vrijdag 10 mei 19u-22u: Epic Mealtime (€3 meenemen) 

Omdat er vorige week zo uitbundig 

gesport is en iedereen minstens 20 

kilo is afgevallen gaan wij daar 

vandaag verandering in brengen. 

Zoals jullie kunnen zien is het 

vandaag epic mealtime, toen we 

vluchtig meekeken tijdens 

woudloperskeuken en paaskamp 

hebben we veelbelovende dingen 

gezien. Om het stereotype dat 

vrouwen altijd in de keuken staan 

het tegendeel te bewijzen, gaan wij dit vandaag op de scouts 

doen. Niet enkel vanwege dat stereotype maar ook om even te 

bewijzen aan alle takken dat er wel degelijk deftige gerechten 

gemaakt kunnen worden op het lokaal. Het is heel belangrijk dat 

jullie hier voltallig bij zijn want FOOD IS LIFE en dit gaat natuurlijk 

ook invloed hebben op onze kookkunsten op kamp. Ik zou hier 

nog uren over kunnen doorgaan maar ik begin heel veel honger 

te krijgen dus ga stillekes afronden en mij voorbereiden op deze 

vergadering. We are very excited, are you? 

 

Zondag 18 mei 13u-17u: Groepsdag 

Wij hebben nog steeds geen ge-

noeg gekregen van het groepsge-

beuren met onze scouts. Dat week-

end op groepspaaskamp was toch 

écht wel veel te kort om alle kleine 

kapoentjes, woeste welpen, koddige 

kabouters, jolige jonggidsen, jeug-

dige jongverkenners, goedlachse 

gidsen en voortreffelijke verkenners 

te leren kennen? Daarom organise-

ren we vandaag nog een groeps-

dag! Zodat jullie iedereen weer kun-

nen terugvinden in supertoffe spelletjes, en samen weer royaal 

kunnen ravotten!   



 

 

Confidential 

Een hele dag groepsspelletjes, zo leuk als die van op paaskamp, 

een hele dag vol amusement, wat wilt ge nog meer? Oké oké… 

de examens staan voor de deur maar de deur is nog op slot hé 

jongens!!! Geniet nog efkes van al dieje vrije tijd die ge nu nog 

hebt en kom af met uw goed humeur! Trek uw stoutste speel-

schoenen aan, teken een lach op uw gezicht, en kom de dag 

van uw leven beleven!!! Kom verkleed in een KAMPING-outfit 

(check de site van Kamping Kitsch)! 

 

Achteraf zijn jullie ook allemaal welkom op de beste BBQ om deze 

mooie dag nog mooier af te sluiten. Ook jullie ouders/broer-

tjes/zusjes/… zijn hier welkom. Je moet je wel zeker inschrijven via 

de site, zodat de organisatie weet wie welk vleesje gaat oppeuze-

len. 

 

Vrijdag 24 mei 19u-21u: Fietsencheck 

Heylahola meiden, het is bijna zo 

ver! Binnen een dikke maand ver-

trekken we op fietskamp. Daarom 

gaan we vandaag onze fiets pim-

pen maar vooral checken dat alles 

in orde is. Als je mee op kamp gaat, 

wees dus zeker en vast aanwezig! 

Geen enkel excuus is geldig. Wij wil-

len met een gerust hartje op kamp 

willen vertrekken en dat kan alleen 

maar als iedereen zijn fiets in orde is. 

Je kan ook je fietszakken al eens 

meenemen zodat we met z’n allen 

kunnen overlopen hoe je best je zak 

inpakt. Er zijn veel dingen waarop je moet letten tijdens het inpak-

ken van al je gerief dus zie dat je er bent, lieve gidskens. Je gaat 

veel bijleren en deze vergadering gaat er voor zorgen dat we 

veel gezever kunnen vermijden tijdens het kamp. Neem dus je 

fiets mee, en eventueel je fietszakken en denk misschien ook al 

eens na over een checklist met al het gerief dat je moet/wilt mee-

nemen. Wij zorgen voor een leerrijke vergadering met allemaal 

handige tips en tricks zodat we helemaal klaargestoomd zijn voor 

het bangelijke fietskamp. 



 

 

Confidential 

 

Zaterdag 1 juni 14u-17u: Zwemvergadering (met de fiets komen) 

Zwemmen is een watersport waar-

bij de zwemmer zich door middel 

van arm- en beenbewegingen 

voortbeweegt in het water. Men 

onderscheidt recreatiezwemmen 

en wedstrijdzwemmen. Er zijn ver-

schillende slagen waarmee men 

zich voortbeweegt: borstcrawl, 

schoolslag, rugcrawl, samenge-

stelde rugslag en vlinderslag. 

Zwemmen wordt gezien als een 

zeer gezonde vorm van recreatie 

en lichaamsbeweging. Dit onder 

meer omdat vrijwel alle spieren van 

het lichaam gebruikt worden en, 

doordat het lichaam gedragen 

wordt door het water en er geen 

harde stootbewegingen zijn, de 

gewrichten niet zo zwaar worden belast als bijvoorbeeld bij hard-

lopen. 

Vandaar dat wij vandaag gaan zwemmeunnn, amai superchill! 

Het is natuurlijk geen Netepark maar dit wordt even bangelijk. 

Spelen in het zwembad op baantjes trekken, that’s all up to you. 

Maar ik ga voor mij te amuseren! VERGEET NIET MET DE FIETS TE  

KOMEN EN 3 EURO MEENEMEN. Gene stress het is gene triatlon het 

is gewoon voor ons naar daar te vervoeren. 
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Zaterdag 8 juni: Laatste vergadering 17u-19u: BBQ,  

met aansluitend kampinschrijving 19u-21u  

Pfff…. Hoe kan dit? Het lijkt wel gisteren 

dat wij uit de gesjorde poort tevoor-

schijn kwamen op de scouts en ons be-

kendmaakten als jullie gidsenleiding, en 

nu al de laatste vergadering??? Wij zijn 

hier echt niet klaar voor om eerlijk te 

zijn. We hebben er net een megatof 

paaskamp opzitten en er komt nog een 

veelbelovend awesome fietskamp aan, 

maar de laatste vergadering, dit kun-

nen wij eigenlijk niet aan. Daarom wil-

len wij echt nog een op en top quality-

time-momentje met jullie hebben en gezellig samen koken 

(BBQ’en), eten en wa babbelen. Pakt uw eigen vleezeken mee 

en wij voorzien de rest! Denkt al eens na over de tofste scouts/ver-

gadering-verhalen, nog een brief om naar de verkenners te stu-

ren, welke verkleedkleren je kan aandoen naar het fietskamp, … 

Na de vergadering is het meteen kampinschrijving (van 19 tot 21 

uur). Hierop zijn jullie én je ouders meer dan welkom om je in te 

schrijven voor het fietskamp, maar ook om wat meer informatie te 

vragen, de leiding eens te ontmoeten, … We weten dat het exa-

mens zijn (wij hebben ook examens), maar trek eventjes 2 uur uit 

voor de allerlaatste vergadering met deze gidsengroep én gid-

senleiding, want eten moet je toch!! (En ontspannen ook!)  

 

 

Afscheid nemen bestaat niet, 

Ik ga wel weg maar verlaat je niet, 

Lief je moet me geloven, al doet het pijn… 

Het pijnlijkste moment van dit jaar is aangebroken. Het einde van 

de laatste gibersco. Maar geen stress volgend jaar gaan jullie on-

getwijfeld een bijna even chille leiding of misschien dezelfde lei-

ding… (Da wete ni). Maar dat zijn zorgen voor op de overgang. Bij 

deze willen wij nog even zeggen dat jullie één voor één awe-

some, geweldig, giere en tof zijn en willen wij jullie bedanken om-

dat jullie ons een superjaar bezorgd hebben. 
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Met een scouteske groet, 

Jullie leiding 

 

 

 

Pauline Adam Maya 



 V E R K E N N E R S 
 

Hey verkennertjes, wij zijn nu al aangekomen aan de laatste gibersco 

van het jaar. En w e horen jullie al denken, wow dit scoutsjaar is super 

snel voorbij gegaan! Maar niet getreurd, deze gibersco staat weer vol 

met super toffe vergaderingen en zelf met een geweldige verassing. 

Wat deze is zullen jullie zelf maar moeten ondervinden als je de 

gibersco volledig leest. Verder hopen wij dat jullie je goed geamuseerd 

hebben dit jaar en dat we na deze gibersco nog een super kamp 

kunnen hebben! 

 

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! 

 

 

  



  

Zondag 12 mei 9u -12u: 3e jaars vergadering  

Voilà zie grote jongens. Vandaag is het volledig aan jullie, willen of niet.  

Voor de anderen die het nog niet zouden snappen. Vandaag zijn de 3e jaars voor 1vergadering even 

jullie leiding en niet wij. Ja ja, nu moet je nog meer naar hen luisteren dan anders.  

De mensen die toch een reden willen hebben rond deze leidingswissel. Wij waren het namelijk even 

beu om leiding te moeten zijn van een uitgelaten bende zwijnen, dus wilden wij er even zelf één zijn. 

Dus enjoy your leiding die nu lid is.  

See you.  

 

Zaterdag 18 Mei 13u-17u: Groepsdag 

Nu we op het groepspaaskamp wat de smaak hebben gekregen van 

hoe het is met alle takken konden we er toch niet genoeg van krijgen. 

Samen wat ravotten met de kapoenen, schreeuwende kabouters, 

boiten met de gidsen, … Hoe kan je dat nu ooit beu worden? Dus 

dachten we waarom niet nog eens een vergadering met iedereen 

tezamen? Bereid jullie dus maar alvast voor op een actieve 

vergadering, wat we vandaag exact zullen doen wordt zeker nog 

meegedeeld met jullie via een brief. Na de vergadering is er aansluitend 

nog een barbecue, zie allemaal dus zeker dat je je hiervoor inschrijft!  

 

  



 

Zaterdag 25 Mei 19u-22u: Verassingsvergadering 

Is het een spelfout, is het een typefout, nee dat is het niet… het is ra ra ra ra ra. Dat weet je niet.  

Enzovoort, enzoverder. Jullie kennen allemaal dat super bekende liedje wel van dat blonde mens in 

haar veel te strakke roze outfit. Awel wij ook. Vandaar dat dat nu even in onze gibersco staat. 

Maar wat heeft dat nu te maken met deze vergadering? Dat wette nie.  Als jullie alles een goed 

doorlezen dan krijg je misschien al een kleine tip over wat deze vergadering kan gaan. Of toch niet? 

Wie zal het zeggen? Wie in ieder geval al niet.  

Komen is dus boodschap. Of het rooksignaal?  

 

 

Zaterdag 1 juni 14u-17u: Zwemmen: 

Nu we eindelijk alle koude en regenachtige seizoenen voorbij zijn en de zon om de drie dagen zich 

toch eens durft te laten zien kunnen we eindelijk eens gaan zwemmen. Ons eens goed afkoelen zal 

zeker en vast deugt doen. Wisten jullie trouwens dat een van de minst blessure gevoelige sporten is? 

Of dat zwemmen zelfs ontspannend werkt dankzij de temperatuur en het gevoel dat je zweet? Dat 

de Titanic de eerste oceaanvaarder was met een ingebouwd zwembad aan boord? Maar allé genoeg 

weetjes over zwemmen. Zie dat jullie er allemaal zeker bij zijn want wat ontspanning voor de 

examens kan iedereen zeker en vast goed gebruiken. Kom met de fiets naar het lokaal, dan fietsen 

we met z’n alle samen naar het zwembad, en we zijn hier terug om 17u. Vergeet uiteraard je 

zwemgerief niet, aanpassende zwembroek (geen short), je fiets én 3 euries! Tot dan boys. 

  



 

Zaterdag 8 juni 17u-19u: Laatste vergadering + Kampinschrijving vanaf 19u 

Ja hoor, jullie lezen het goed hoor. Het is jammer genoeg nu al tijd voor de allerlaatste vergadering 

van het jaar. Maar is het wel de allerlaatste vergadering van het jaar? Ook dat weten we niet.  

In ieder geval betekent dat wel dat we ook bijna zijn aangekomen aan het kamp, waar wij enorm 

veel goesting in hebben, hopelijk jullie ook.  

Dus als jullie willen laten zien hoeveel goesting jullie hierin hebben, dan moeten jullie vanavond 

zeker komen. Daarbij is het na de vergadering ineens aansluiten de kampinschrijving, zie dus dat 

jullie hier allemaal bij zijn! 

Tot dan.  

 

Het zit erop, de laatste gibersco van het jaar is gedaan. Echt sadde maar wees allemaal maar niet 

getreurd. Ookal is de gibersco gedaan, we hebben nog altijd een ding om ons allemaal te troosten. 

Namelijk het groot kamp. Zie allemaal dat jullie hier zeker en vast bij zijn want het wordt er eentje 

om na te vertellen. Wij hopen alvast dat al jullie examens goed zullen gaan en dat iedereen wat van 

het jaar heeft genoten. Alvast nen stevige linker en tot op het kamp! 

 

 

 

  Arne  Sander 


