
Kapoenen 
 

Ola liefste caponez, wij hebben helaas droevig nieuws voor jullie: dit is de laatste gibersco van het 

jaar ☹☹☹. Maar er is ook goed nieuws: in de zomer gaan we op kamp hoera!! Bereid jullie maar 

voor op het beste kamp van jullie leven, met een supercool thema dat we binnenkort zullen 

medelen! Meer info over het kamp volgt nog, maar eerst nog de laatste epische vergaderingen: 

 

Zondag 6 mei van 9u tot 12u: Disney festival vergadering  

Joehoew liefste kapoentjes xxxx Deze week hebben we weeral een topvergadering voorzien speciaal 

voor jullie: DISNEYFESTIVAL joepie jeej!!! Kom allemaal verkleed als jullie favoriete Disney personage, 

dan maken we er een sprookjesachtig feestje van. Liefst wel niet allemaal als Elsa van Frozen, een 

beetje creativiteit is altijd welkom he kapoenen. Als voorbereiding op deze vergadering kunnen jullie 

best nog eens die oude Disney klassiekers van onder het stof halen en deze allemaal bekijken (= goed 

excuus om heel de dag voor de tv te liggen). Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Lion king, 101 

dalmatiërs, Sneeuwwitje, …… en nog 53 andere. Om af te ronden nog wat interessante lectuur over 

The Walt Disney Company: The Walt Disney Company (Disney en Disney Associates) is een van de 

grootste mediaconglomeraten ter wereld, de grootste wereldwijde exploitant van themaparken en 

een marktleidende producent en distributeur van animatiefilms. Disney is opgericht op 16 oktober 

1923 door Walt Disney en zijn broer Roy Oliver Disney als de The Disney Brothers Studio en heeft de 

meeste jaren van zijn bestaan Walt Disney Productions geheten. Pas op 6 februari 1986 kreeg het 

bedrijf de huidige bedrijfsnaam, die een neutraler beeld van het concern moest geven. Het concern 

heeft sinds 2 januari 1962 een beursnotering aan de New York Stock Exchange en maakt deel uit van 

de Dow Jones Industrial Average-index. Het hoofdkantoor is gelegen in de Walt Disney 

Studios in Burbank, Californië. Zo genoeg gezeverd, zeker allemaal komen!! 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Studios_(Burbank)
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Zondag 13 mei van 9u tot 12u: Kasteelvergadering 

hey hoi kapoenen vandaag is de dag van ridders prinsessen en draken. Ja jullie lezen het goed! Jullie 

gaan het opnemen tegen woeste draken om die geliefde prins of prinses zijn of haar hart te winnen! 

Jullie gaan ook kastelen aanvallen zoals enkel ridders dat 

kunnen! Zwaardvechten hoort hier uiteraard bij! Maar 

vrees niet jullie zullen opgeleid worden door echte ridders 

en prinsessen zodat jullie je goed en excellent kunnen 

verweren! Bij een leuke vergadering als deze hoort er 

natuurlijk ook een mooie verkleed outfit! Dit wil zeggen 

dat je als ridder of prins of prinses mag komen naar de 

vergadering!!! Wij hopen alvast dat jullie allemaal gaan 

komen want ook wij kijken er enorm naar 

uit!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tot zondaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!!  

 

Vrijdag 18 mei van 18u30 tot 20u: Dessertjes vergadering 

Ingrediënten cake: 
-200 gr suiker. 
-200 gr boter (zacht) 
-1 zakje vanillesuiker. 
-4 eieren. 
-200 gr zelfrijzend bakmeel (of 200 gr bloem + 1 theelepel bakpoeder + snufje zout) 
 
Voila kapoentjes nu hebben jullie een voorproefje gekregen van wat we deze vergadering gaan doen: 
lekkere dessertjes eten!!! Neem allemaal een lekker dessertje naar keuze mee om te delen met jullie 
medekapoenen. Dit wordt gegarandeerd de lekkerste vergadering van het jaar! Hoe meer kapoenen, 
hoe meer desserts dus zeker allemaal aanwezig zijn! 

 



 

Zaterdag 26 mei van 13u-17u: Groepsdag 

Dit is een zeer speciale dag in het scoutsjaar. Elk jaar organiseert de scouts Sint-Bernadette, de scouts 

waar jij in zit voor de duidelijkheid, een groepsdag voor de hele scouts. Deze activiteit houdt in dat 

we ofwel een groot spel met heel de scouts gaan spelen, ofwel een uitstap maken naar ergens 

anders. Met heel de scouts betekent dus echt met heel de scouts, ook met jullie broers en zussen die 

bij de welpen of kabouters zitten! Omdat deze dag zo speciaal is, vergt het ook veel 

voorbereidingswerk voor de leiding + de groepsleiding. Daarom volgt de verdere informatie later in 

een brief die met de leden zal worden meegegeven + er wordt een email gestuurd naar de ouders 

van onze kapoenen. Dus het enige wat belangrijk is aan dit tekstje, is het feit dat de verdere 

informatie over de befaamde groepsdag van den Bernie nog zal volgen in een brief en in een email.  

 

 

Zaterdag 2 juni van 16u-18.30u: Zwemvergadering 

Goeiendag lieve en stoute kapoenen van den Bernie. Ik ben er vrij zeker van dat ieders van jullie ooit 

al eens in een bad heeft gezeten. Nu deze ochtend gaan we met de scouts naar een heel groot bad, 

om in te zwemmen. We gaan met de hele scouts (ook andere groepen van onze scouts gaan mee) 

naar het ZWEMbad. Ik hoop dat iedere kapoen al goed kan zwemmen, want we gaan ons zeker 

amuseren in het zwembad. Zoals jaarlijkse gewoonte ligt er een groot waterspringkasteel in het 

midden van het zwembad waar er stevig op wordt geravot. Naast deze geweldige springmat is er ook 

een superleuke glijbaan aanwezig waar alle kapoenen ten volle van kunnen genieten. 

Benodigdheden voor deze vergadering: een zwembroek/badpak/bikini (is bij wet verplicht), een 

handdoek, eventueel zwembandjes indien je niet kan zwemmen en €3 

BELANGRIJK: Wij spreken af aan het zwembad van Wijnegem! Dus niet op het lokaal!  

 

 



Vrijdag 8 juni van 18.30u tot 20.30u: Laatste vergadering 

Kapoenen we moeten jullie iets ergs vertellen….. deze week 

kwamen wij de leiding erachter dat het de laatste vergadering 

van het jaar is!!! Dit zorgde dus ook voor veel emoties voor 

ons (jullie leiding). De tranen stonden al in onze ogen te 

dansen en het gesnik begon al op te komen tot PLOTS Gigi 

binnen sprong zo vrolijk als maar zijn kan. Ze merkte onze 

bedroefde gezichten natuurlijk op en vroeg wat er scheelde. 

We hadden dan uitgelegd dat het onze laatste vergadering was 

en dat we dat niet wilde en etc ….. Maar Gigi riep plots: Maar 

jongens laten we er dan nog een kei,leuke,toffe,grappige en 

vooral een ideale vergadering van maken met geknutsel, 

mopjes en natuurlijk veel plezier! Die wondermooie woorden beurde iedereen op. En zo zijn we dan 

begonnen aan dat leuke idee van Gigi. Dus kapoenen hou jullie maar vast WANT jullie gaan natuurlijk 

samen met ons knutselen!!!! En het is natuurlijk voor iets speciaals!!!! ONS KAMP 

jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej dus kapoenen jullie weten het al ondertussen 

mis deze vergadering niet! Wees erbij en maak het nog mee kei kei kei leuk. Hopelijk zien we jullie 

dan!! daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag  

 

Zaterdag 9 juni van 19u tot 21u: Kampinschrijving 

Beste kapoentjes en ouders, jullie worden op het lokaal verwacht om jullie in te schrijven voor het 

zomerkamp. Meer info over het kamp volgt nog in de kampbrief. We hopen dat jullie allemaal 

aanwezig zijn, dan wordt het een megacool, supertof kamp! 

 

Zo kapoenen, dat was het dan voor dit jaar. Wij hebben er zeker van genoten, hopelijk jullie ook! We 

zullen jullie missen!! 

Dikke kussen van: BjamBjam, Zazou, Nala, Pipa, Pollie en Gigi 

 



KABOUTERS 
Snik snik snik (Joekie, Rikki en Feere zijn aan het wenen) 

Allerliefste kaboeterkens, 

Dit is jammer genoeg (alweer veel te snel) de laatste gibersco! Wij vinden dat 

enorm jammer, want elke zondag genieten wij met volle teugen van de tijd 

die wij met jullie kunnen spenderen! En wij zijn ervan overtuigd dat jullie ook 

elke zondag met een blij gezichtje terug naar huis vertrekken na de 

vergadering, en daar doen we het voor! We hebben veel meegemaakt dit 

jaar, zoals Romba die noodgedwongen moest stoppen na het weekend, maar 

we hebben ons erdoor geslagen en we zijn een megaleuk, een fijn, een 

formidabel, en een hecht groepske geworden!!! Maar de laatste gibersco 

betekent ook dat de laatste vergadering in zicht is en dat we elkaar dus een 

paar weken zullen moeten missen daarna! MAAR aan de andere kant, dat 

wilt ook zeggen dat het kamp veeeeeeel dichterbij is dan jullie denken en goh 

mannekes, dat wordt plezaaaaaaaaaant!!!!! Elke dag samen ontbijten, 

nieuwe spelletjes spelen en grappige dingen meemaken, ik wou dat het kamp 

morgen al begon! 

Hiernaast een prentje dat je kan inkleuren als je even niets te doen hebt! Neem dat gerust mee naar 

de scouts 1 van de volgende vergaderingen en schrijf best je naam even achteraan, dan hangen we 

deze mannetjes op in ons gezellig lokaal!  

Veel liefde, van jullie drie liefste leidingskes xxx 

Zondag 6 mei van 9 tot 12: Sportvergadering 

Op de dag van vandaag zit iedereen altijd maar in de zetel voor de tv of met een gsm in de hand. De 

mensen komen niet meer buiten en denken niet meer aan hun gezondheid. Beweging kent men niet 

meer. Daar gaan wij vandaag verandering in brengen. Kom naar de scouts in je mooiste sportoutfit 

die je nog ergens vanachter in je kast hebt liggen. Zweetbandjes mogen ook zeker want je zult ze 

nodig hebben. En ik weet het, wie wilt er nu zweten? Wie heeft er zin om vermoeiende dingen te 

doen? Niemand. En daarom gaan wij dit wel doen vandaag. We gaan laten zien dat we ons niet laten 

tegenhouden door een beetje spierpijn en zweet. Vandaag gaan er grenzen verlegd worden. Er gaan 

records verbroken worden 

en dit allemaal omdat jullie het 

kunnen. Je zult zien, na de 

vergadering zijn jullie allemaal in 

topconditie. Sportieve groetjes en 

tot dan 

 



 

Zondag 13 mei van 9 tot 12: Fruitvergadering 

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen groenten en fruit? We zullen het eens opzoeken: 

Het verschil tussen groente en fruit is niet eenduidig. Fruit is een verzamelnaam voor eetbare 

vruchten, maar sommige vruchten worden als groente beschouwd, dus de vraag is hoe te bepalen is 

in welke categorie een bepaalde vrucht thuishoort. Het antwoord hangt van af van het standpunt van 

waaruit men de zaak bekijkt. (bron: wikipedia) 

Ok, daar zijn we helemaal niets wijzer uit geworden. Laten 

we gewoon eens een vergadering doen om wetenschappelijk 

te bewijzen wat het verschil is. Daarvoor kan je je het beste 

inleven in de rol van fruit door je te verkleden en te 

gedragen als fruit. Doe dus je mooiste fruitkostuum aan, zet 

je zoetste glimlach op en lig niet te lang in de zon want 

anders ben je rot nog voor deze voedingskundig 

verantwoorde vergadering. En rotte appels willen we niet 

natuurlijk.  

 

 

 

 

Zondag 20 mei van 9 tot 12: Johnny en Marina vergadering  

 

Jow jow, alles guud kaboeterkens? Xx3333 

Den Johnny hier hea!!!  

K’wou kik geire es klappe me olle!! Snapte? K’hem wa problemen me ons 

Marina dezer doagen en kweet kik dus aagenlijk hielemol ni wa kik daar 

mee moe oanvangen he! Ik hoepte dus da gulle mij wa zou kunnen 

holpen, maar goh. Kwaskik net oek gewoen oant denke da het tiegen 

dezen datoem misshien ollemaol trug koek en ei is, dus dan kunne we 

misschien gewoen iet anders plezaaant duun! Watenkte doarvan? Dan 

kunne wulkaar oek gewoen wa beiter lere kennen, want khem van olle 

leiding g’huurd da gulle echt ien veur ien topkaboeters zijt!!!! 

Ale, kzou zeggen: smiert uw benekes maar goe in, doedu marginoalshte 

kleerdracht oan en kom noar deze vergadering zoeals aw leiding a neug 

noeit hee gezien! Ge meugt awen uniform dus oek gewoen ne kee 

thuislaten!  

Ale, sjoekeloekes, den Johnny out!!!! Tot den zondag he seg!!!! 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fruit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrucht_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standpunt


Zaterdag 26 mei van 13u tot 17u: Groepsdag  

Schatjes van patatjes! Vandaag staat er weer een speciale vergadering op de planning. Het is weer 

tijd voor een jaarlijkse traditie: de groepsdag! “Joepie de groepsdag!” hoor ik jullie al roepen. Ja 

inderdaad, vandaag gaan we ons weer een hele dag amuseren. En dit doen we niet alleen, nee met 

heel de scouts! Van de kleinste kapoentjes tot de grootste varkens, euh ik bedoel verkenners, 

iedereen doet mee! Dus als je een vriendje of vriendinnetje in een andere tak hebt, dan kan je daar 

vandaag eens een vergadering mee doen! Of met 

je broer of zus! Jullie zijn vast al benieuwd naar 

wat we vandaag gaan doen maar dat ga ik nog 

niet verklappen hihi.  

Als afsluiter van de groepsdag organiseert de 

vriendenkring nog wat lekkers waar iedereen kan 

nagenieten van een zalige dag. Een echte 

aanrader! Neem zeker ook je ouders mee. Het 

enige wat je moet doen is inschrijven op onze site: 

www.sint-bernadette.be. Maar, meer info over 

deze dag volgt nog! Tot op de groepsdag 

allerliefste kabouters! 

 

 

Zaterdag 2 juni van 16u tot 18.30u: Zwemvergadering  

Liefste kabouters, deze zaterdag is het weeral een vergadering voor heel de scouts! Nadat jullie 

vorige week zoveel vriendjes in de andere takken hebben gemaakt op de groepsdag is het nu tijd om 

samen te gaan ZWEMMEN! Superfijn toch?! Neem dus deze zaterdag zeker je bikini of badpak mee. 

Ook een handdoek mag je zeker niet vergeten want we willen toch graag allemaal lekker droog terug 

naar huis. En als je thuis een zwembril of een ander leuk zwemartikel hebt liggen dan mag je dit 

natuurlijk ook meenemen. Vergeet er alleen je naam niet op te schrijven zodat het niet verloren gaat. 

Wij hopen dat jullie met veel komen genieten van een beetje waterpret! Tot dan lieverds!  

Voor de ouders: We spreken met de jongste takken ineens af aan het zwembad van Wijnegem! Op 

deze vergadering dienen de leden te betalen, €3, het is dus zeer belangrijk dat jullie iets laten 

weten als jullie kabouter er niet bij kan zijn

 

                                 

http://www.sint-bernadette.be/


 

Zaterdag 9 juni van 17u-19u: Dé laatste vergadering  

+ Kampinschrijving 19u-21u 

 

Oh nee! Het is vandaag al de laatste vergadering! Hoe kan dat nu 

toch? We kunnen vandaag eens rustig terugblikken op alweer een 

prachtig scoutsjaar vol gelach, avonturen en vriendschap. Dat jaar is 

echt wel voorbijgevlogen, en we hadden nog zo veel meer willen 

doen met jullie! Gelukkig hebben we daarvoor nog een volledig 

kamp voor de boeg. Jullie zijn waarschijnlijk ook wel benieuwd naar 

het kampthema he? Kom dan maar zeker af als je het te weten wilt 

komen. En jullie zullen het ook wel zo’n leuk thema vinden dat je je 

meteen wilt inschrijven voor het kamp. Dan hebben jullie geluk want 

het is aansluitend ook kampinschrijving waar jullie ouders officieel 

registreren voor het supercoole, knotsgekke kamp met een 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk thema.  

Belangrijk: wij eten samen op de scouts, dus neem allemaal 2€ mee 

en dan kunnen we samen gezellig smullen. Tot dan lieve kabouters! 

 

 

 

 

 

 

OH NEE, DIT WAS HET DAN!!!!! 

Ja, liefste kabouters! Onze vergaderingen voor dit jaar zitten er op! Maar volgend jaar zijn we er 

weer, met meer van dat! En niet te vergeten, eerst het formidabele kamp dat er aankomt!!!!  

Wie heeft er allemaal zin in? IKKE IKKE IKKEEEEEEEEEE  

Ale, seg, dag dan hé!!!! EN TOT IN BRAKEL!!!! 



Veel liefde en knuffels van jullie allerliefste leidingskes, 

 

 

 
Joekie 

Rikki 
Feere 



Welpen 
1wel (de; v(m); meervoud: wellen; verkleinwoord: welletje) 1plaats waar water uit de grond 

opborrelt 2wel (bijwoord) 1goed, uitstekend: wel bekome het u gezegd na het eten 

pen (de; v(m); meervoud: pennen; verkleinwoord: pennetje) 1(stevige) veer van 

vogels2ganzenveer met spleet, vroeger als schrijfgerei3metalen werktuig om mee te schrijven 

 

hieruit kunnen we besluiten dat Welpen staat voor 1) goed schrijfgerei of 2) een gat in de grond 

waar inkt opborrelt. Een ding is duidelijk, wat welpen zijn of willen is voor vele een groot mysterie. 

Maar niet voor ons! Wij weten dat welpen gewoon graag willen spelen, rondlopen en plezier 

maken. Dit vooral door met takken in het rond te zwaaien, kampen te bouwen en elkaar soms 

een beetje te veel pijn te doen. Welpen moeten nog veel leren en daarom komen ze naar de 

scouts, om samen al spelend te leren! 

Zondag 6 mei Noord Korea vergadering van 9.00 tot 12.00 

Eén voor allen maar vooral toch allen voor één, namelijk de grote leider Kim dipsaus Jung UNO! 

Ja, je mag dit zeker niet vergeten roepen als je nog maar één kaart in je hand hebt, anders moet 

je kaarten bij trekken. Gaan we deze vergadering iets doen met raketten? Of we kunnen extreem 

synchroon marcheren, of nee we gaan naar de kapper en kiezen allemaal hetzelfde kapsel. We 

kunnen ook naar de zuiderburen op bezoek gaan en rare Gangnam dansjes doen. Of we 

vergeten deze politiek niet al te correcte 

vergadering en we gaan een bosspel spelen.  Ai, 

het eten is hier net klaar. En het tekstje voor 

deze vergadering is nog niet af, wat nu? Als 

jullie allemaal thuis zelf verzinnen wat er staat 

dan is dat probleem opgelost. Ik zal 

stippellijntjes zetten en dan kunnen jullie zelf 

aanvullen wat er nog ontbreekt. 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



Zondag 13 mei Aardappelvergadering van 9.00 tot 12.00 

De aardappel, wie kent hem niet! Een grote knol die (niet zo) diep onder de grond groeit en 

steeds maar meer ogen krijgt. Het klinkt eigenlijk wel een beetje raar, zo’n ding onder de grond 

met honderden ogen en lange tentakels 

waaraan meer aardappelen groeien. Wat doe 

je met zo’n aardappel of patat. Je kookt ze, je 

plet ze, je doet ze in een stoofpotje. Maar je 

kan ze ook in reepjes snijden en frituren of 

met paneermeel een korstje geven of zo veel 

meer. De aardappel is een knol met 

ongekende mogelijkheden. Vandaag gaan we 

het doen en laten van de aardappel helemaal 

doorspitten. We onderzoeken de beste 

manier om een aardappel te vangen, of ze 

reageren op geluid, of men er mee kan 

communiceren. Kortom vandaag gaat de 

aardappel al zijn geheimen bloot leggen!  

  

Zondag 20 mei Vlaanderen vergadering van 9.00 tot 12.00 

Ha die welpen, weten jullie waar op deze prachtige aardbol wij 

ons op dit moment bevinden? Ik in elk geval wel! In het mooie 

Vlaanderen. En welke plaats is er nu beter dan Vlaanderen? 

Vandaag gaan we verder ons prachtige Vlaanderen verkennen en 

jullie wat meer aanleren over wat het zo geweldig maakt. Het is 

zelf zo geweldig dat er een liedje is over Vlaanderen. Namelijk 

Vlaanderen boven van Raymond van het Groenewoud. In zijn 

liedje zegt hij alvast meerdere reden waarom Vlaanderen de 

beste plaats op aarde is. Onder andere omdat de mensen 

belangrijk zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 26 mei groepsdag van 13u tot 17u 

Vandaag Is 1 van mijn favoriete dagen namelijk de groepsdag. Hier kijk ik en hopelijk ook jij naar 

uit. tijdens deze dag gaan we ergens naar toe met de ganse scouts en spelen we allen tezamen. 

Op deze dag maak je veel nieuwe vrienden zie je je vrienden van de andere takken terug in 

spellen en kan je laten zien dat het wij (de welpen) zijn die het moedigst, best, geniaalst,... kortom 

het best zijn.  

Meer info over deze dag komt noch via een brief tot bij u.  

Wel kunne we al me delen dat naar goeie jaarlijkse gewoonte de groepsdag wordt afgesloten met 

een lekker maaltijd op onze lokalen waar u en de leden van kunnen genieten. Ook dit zal nog 

duidelijk worden gecommuniceerd hoe dat juist zal verlopen en wanneer je moet inschrijven. 

Zeker tot dan dus!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is alweer het einde van het jaar wat betekent dat dit de laatste keer is dat ik jullie even kan 

aanmanen tot een kleine lees pauze, Doordat dit de laatste keer is zal ik er iets lerijk van 

proberen maken.  

Metaal smelten: om metaal te smelten heeft men bij de meeste metalen nood aan zeer hoge 

temperatuuren. Om een paar voorbeelden te geven ter verduidelijking: 

➢ Tin 232°C 

➢ Lood 328°C 

➢ Zink 420°C 

➢ Aluminium 660°C 

➢ Goud 1064°C 

➢ Koper 1083°C 

➢ ijzer 1535°C 

➢ Platina 1772°C 



➢ Chroom 1860°C 

➢ Wolfraam 3410°C 

Velen metalen smelten pas na de 1000°C en zijn dus eerder moeilijk om zelf te smelten, maar 

voor een aantal metalen zoals tin kan men relatief gemakelijk een opstelling maken om ze in 

huiselijke kringen te kunnen smelten. Hiervoor moet men rekening houden met de lucht toevoer, 

wat je verbrand, wat er zich rondom het vuur bevind, waarin je het metaal smelt,... euhm, ik zou 

hier noch even over kunnen doorgaan maar het lijkt me zo dat je al genoeg pauze hebt gehad. 

Voor meer info contacteer je de leiding tijdens 1 van de vergaderingen.  

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 Juni zwemvergadering van 16u tot 18.30u 

Lachen, gieren, brullen op weeral een vergadering van jewelste. Ookal is het de voorlaatste 

OOOH :( , het is er 1 om naar uit te kijken want vandaag gaan we allen tezamen zwemmen. 

Allen? is dat dan met alle welpen? alle ouders? alle mensen op aarde? ne dat niet . Alle is met 

alle takken van onze scouts tezamen. 

Dus smeer je maar al in en vergeet 

zeker je zwembroek, handdoek en €3 

niet. Want zo een zwemvergadering 

betekent klouwteren op een 

sprinkasteel op het water, lekker wat 

rond dabberen in het water, elkanderen 

nat maken, mooie meisjes in bikini, 

minder mooie welpen in zwembroek, ... 

kortom bijna alleen maar positieve 

dingen dus. 

Een brief met meer info volgt noch 

maar wat je al wel zeker weet is dat dit 

een vergadering vol plezier wordt die je 

niet kan missen!!! 

 

BELANGRIJKE INFO: Wij spreken af aan het zwembad van Wijnegem, niet op het lokaal! De 

oudste takken (jonggivers en givers) komen met de fiets, maar de jongste takken (kapoenen, 

welpen en kabouters) wordt ineens afgezet aan het zwembad. Tot dan. 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 9 juni: kampinschrijving van 19.00 tot 21.00 

Beste ouders, vandaag is het kampinschrijving. U kunt vandaag uw zoon komen inschrijven voor 

het geweldige kamp dat deze zomer zal plaatsvinden. U komt dan ook te weten waar, het thema 

en wat er allemaal in de rugzak moet zitten. Wij zullen daar ook helemaal aangekleed en in 

thema zitten dus uw zoon mag zeker meekomen. Er is ook een bar voorzien om nog iets te 

drinken en een babbeltje. Tot dan!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 juni laatste vergadering van 9.00 tot 12.00 

De laatste vergadering… Na vandaag komen er geen 

vergaderingen meer en gaat de leiding nog hard verder werken 

aan het kamp. Vandaag gaan we nog een laatste keer een super 

vergadering hebben en plezier maken en hopen dat jullie hierbij 

dus talrijk kunnen aanwezig zijn. Vandaag gaan we het beste 

van alle vergaderingen pakken en allemaal in deze vergadering 

stoppen dus je kan er zeker van zijn dat het er een van formaat 

wordt. We gaan jullie alvast zeker heel erg missen en hopelijk 

jullie ons ook. Nu na vandaag staat er enkel nog het kamp te 

wachten met hoe meer jullie hier aanwezig kunnen zijn hoe toffer 

het kamp zal worden. Tot dan!  

 

 



 

 

Valla dat was het dan al weer, niet alleen voor deze gibersco maar ook voor dit jaar. Dit was de 

laatste keer dat jullie van onze litereire meesterwerken konden mee genieten en onze schrijvers 

kunsten konden aanschouwen.  

Wij hebben van dit jaat alvast enorm genoten, het was een jaar vol plezier waar iedereen zich wel 

heeft kunnen amuseren denken we. iedereen heeft zijn eigen unieke bijdrage bij deze geweldige 

groep van jongens en dat is geweldig om te aanschouwen hoe dat evolueert gedurende een jaar. 

Echter waren er uiteraard ook een aantal momenten waar we wat strenger moesten zijn maar 

hopelijk zal het daardoor minder of niet meer nodig zijn op kamp :) wij hopen dat jullie er ook van 

hebben genoten en zien jullie zeer graag allen terug op kamp. 

De groeten en geniet van jullie examens en van de vakantie uiteraard. 

Tot dan! 

Dankwoord: 

Met dit dankwoord willen wij ons richten naar allen die ons geholpen hebben bij het tot stand 

komen van dit scoutsjaar. Het is onmogelijk om alle personen te vermelden die een bijdrage 

hebben geleverd hieraan dus zullen we ons beperken tot de belangrijkste personen. In de eerste 

plaats richten wij ons dankwoord aan de welpen, alle welpen hebben ons bijgestaan bij elke 

vergadering en ons hierbij geholpen om deze tot een goed einde te brengen. Verder willen we  de 

groepsleiding en andere medeleiding bedanken voor de steun die zij ons doorheen dit jaar 

hebben gegeven.  

De welpenleiding

 



Jonggidsen 
Waarde jonggidsen,  

We zijn alweer aangekomen aan het moment van de waarheid: de laatste gibersco… Deze 

jammerlijke periode van rouw en laten van menig traan zal u echter niet alleen moeten doorstaan, 

we zijn er voor elkaar en onthoud dat u steeds bij uw leiding terecht kan. Laat ons jullie schouder zijn 

om op te huilen maar tevens de schouder waarop u kan bouwen! Laat ons er zijn voor elkaar zowel in 

mooie als in minder mooie tijden. RIP scoutsjaar 2017 – 2018. Maaaaaaaaar we zijn nog niet klaar 

met jullie! Het jaar is nog niet voorbij, de vergaderingen van deze gibersco staan allemaal nog voor 

de deur en uiteraard komt de grote climax van het jaar nog langs, de pointe van een jaar vol plezier, 

zusterschap en avontuur! Absoluut, het kamp natuurlijk! 

We zien elkaar dus spoedig weer, tot dan! 

 

 

Zondag 6/05, 9:00u – 12:00u: ‘Sportjonggids van het jaar’   

Traditiegetrouw is het op de dag van ons jaarlijks voetbaltornooi tevens sportvergadering op den 

Bernie. Tijdens deze vergadering gaan we testen wie zich een echte topsporter kan noemen, we 

zoeken namelijk DE SPORTJONGGIDS VAN HET JAAR!!!! Begin allemaal dus direct te trainen wanneer 

jullie dit tekstje, misschien is het nog niet te laat om dat tikkeltje extra conditie op te doen om zo 

volledig te kunnen schitteren op dit hoogtepunt der scouteske sportmomenten!!!  Essentieel is 

natuurlijk dat jullie allemaal ultra sportief gekleed naar de vergadering komen, de kwaliteit van uw 

outfit telt namelijk ook zeker mee bij onze quotering! HOE FLUOER HOE BETER! Laat dus de Lionel 

Messi, Tom Boonen of Kim Clijsters in jullie naar boven komen, vandaag is het moment om heel den 

Bernie te tonen dat jullie de tittel van ‘SPORTJONGGIDS VAN HET JAAR’ verdienen !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 13/05, 9:00u – 12:00u: DIKKE VETTE PONY 

Ooit al gehoord van de dikke vette pony? Nee? 

Niemand? Ik had niet anders verwacht van die 

jeugd van tegenwoordig. Wel, dat ben ik dus! Dé 

enige echte DIKKE VETTE PONY!! 

Ik ben niet alleen groot in omvang, ik hou er ook 

van om DIKKE vrienden te worden met iedereen. 

Goed in de omgang, zoals ze wel eens zeggen. 

Hiernaast speel ik al eens graag een VET spel. En 

waar kan dat beter dan op de scouts?! Nergens 

toch?? Awel, dat dacht ik ook! Daarom kom ik 

graag bij jullie de sfeer opsnuiven, want ik heb 

jullie hulp nodig Jonggidskens! Ik heb héééél veel 

volk nodig en jullie tellen elk voor tien, dus dat is 

al een meevaller. Kom dus allemaal massaal af! I 

need you! <3 <3  

Oké let’s go girls! Haal die partypoppers al maar 

uit de kast, want het wordt een knalvergadering!! 

Dé DIKKE VETTE PONY 

 

 

Zondag 20/05, 9:00u – 12:00u: thampkemavergadering 

Allright grieten, zoals jullie weten staat er een super-mega-bangelijk kamp op ons te wachten en dit 

kamp heeft natuurlijk ook een thema. Het thema iiiss… HAHAHA als je dacht dat we het hier al gingen 

verklappen zit je goed mis. Nee nee als je het wil weten moet je maar naar deze vergadering komen. 

Ben je er niet of kan je niet komen? Ai ai dat is lastig.. Tja dan zal je het pas op kamp te weten komen 

he. Mopje he. Maar zie dat jullie er allemaal zijn want dit gaat toch ook wel een super-mega-

bangelijke vergadering worden. Zoals gewoonlijk, als je niet kan bel dan af of stuur een mailtje zodat 

we op de hoogte zijn. Om zeker 

te zijn dat jullie de gibersco wel 

echt gelezen hebben is hier een 

belangrijke vraag voor op de 

vergadering: wat is groot en 

heeft twaalf tenen? Ziezo, zie 

dat jullie voorbereid naar deze 

vergadering komen (met 

andere woorden de vraag 

oplossen) en jullie zullen het 

thema snel te weten komen. 

See you there! Lots of love van 

de beste leiding ter wereld.  



 

Zaterdag 26/05, 13u – 17u: Groepsdag 

Deze zondag is het tijd voor onze jaarlijkse 

groepsdag!! Tijdens deze fantastische 

vergadering tonen we de wereld dat onze 

scouts de allerbeste is, dat wij 1 groot 

team zijn! Je zal tijdens deze vergadering 

natuurlijk de kans krijgen om met die 

schattige kapoenen, kabouters en welpen 

te spelen. En als je eindelijk eens wilt 

praten met die ene mooie jongverkenner 

is deze vergadering HET moment! Deze 

prachtige , hopelijk zomerse, dag wordt er 

op onze scouts nog wat lekkers voorzien 

waar je vrijblijvend mee kan smullen. 

Hiervoor moet je zeker aan je ouders vragen of jullie gezin ook lekker komt eten, het is echt de 

moeite. Verdere info komt nog in een duidelijke brief. Hopelijk zijn jullie er allemaal bij, zodat we aan 

de andere takken kunnen laten zien dat de jonggidsen de beste zijn!!!!  

 

 

Zaterdag 2/06, 16u - 18.30u: Zwemvergadering (FIETS!!!) 

Hej zwemmers,  

Just keep swimming, 

Just keep swimming, 

Just keep swimming swimming 

swimming, 

What do we do we swim swim swim 

 

Ha ha ha ha ha ha I love to swim when, 

When you come just swim swim swim. 

Zoals elk jaar hebben wij weer een leuke 

zwemvergadering in petto voor jullie. 

Het is altijd fijn om vlak voor de examens nog een leuke uitstap te doen met je vriendjes en 

vriendinnetjes van de scouts. DUS dat wil leg je bikini / badpak al maar klaar want het wordt een 

toffe uitstap naar het zwembad. Even een paar praktische zaken voor de vergadering. 

Waar moet je zijn: We spreken af aan de scoutslokalen en vandaaruit vertrekken we naar het 

zwembad.   

Wat neem je mee: Zie dat je zeker met de fiets komt want we gaan al fietsend naar het zwembad + 

€3. En vergeet zeker je zwemgrief bij je hebt (bikini / badpak en badhanddoek).  

Wat is er belangrijk?: Vergeet zeker je goed humeur niet!  



 

 

Zaterdag 9/06, 19u – 21u: kampinschrijving 

Howdy kinders, 

Het jaar zit er weer bijna op… Ooooooooooooooooooh! Maar dit wil natuurlijk ook zeggen dat we 

weer wat dichter bij het kamp komen… Woooooohooooooow! Zeker wel! Maar om weeral onze 

jaarlijkse zomerse queeste door de Walen te kunnen volbrengen, moet jullie leiding natuurlijk wel 

weten wie er meekomt. Daarom organiseren wij zoals elk jaar een heuse kampinschrijving, zodat 

jullie en jullie ouders alle gewenste informatie over het kamp kunnen vergaren; Wat is het thema? 

Hoe verkleed ik mezelf? Wat neem ik nu weer allemaal mee op een kamp? Wat zijn de exacte data 

en uren? Wat is het adres zodat ik mijn kind talloze brieven kan sturen? Etc. etc. etc. 

Praktisch zal de leiding 

paraat zitten van 19u tot 

21u, zodat jullie allemaal 

een voor een langs kunnen 

komen, het leukste is 

natuurlijk altijd dat jullie zelf 

ook meekomen met jullie 

geliefde ouders.  

Tot dan! 

 

 

Zondag 10/06, 9:00u – 12:00u: tu as de chips-vergadering 

Lieve kindertjens, 

Eenieder geniet al eens van een krispend zaksken gezouten flinterdunne aardappelschijfjes al dan 

niet op smaak gebracht door allerhande smaakadditieven die onze smaakpapillen strelen. Van het 

krakende geluid van het zakje, waar iedereen knettergek van wordt behalve de persoon wiens hand 

er ritmisch in verdwijnt en vervolgens gevuld en in een 

vuist mondswaarts keert en weer leeg terugkeert. Van het 

zakje dat toch steeds weer te vroeg leeg is hoewel de 

gebolde verpakking je in de winkel toch deed geloven dat 

het voller was. Van die laatste kruimeltjes die toch wel 

heel moeilijk te grijpen zijn en die ervoor zorgen dat het 

gehele hand glinstert van het vet door de chipsresten op 

de zilveren binnenkant van het pakje waar je steeds langs 

moet om aan die laatste heerlijke kruimels te geraken 

waarna je dit proces opgeeft, het zakje strak trekt en de 

kruimels in je mond laat glijden alsof het een liquide 

heerlijkheid was. Hmmmmmmmmm! Wil je hier meer 

over weten? Kom dan zeker naar de vergadering!  



Praktische data: 
• Zaterdag 26/05: Groepsdag 

• Zaterdag 2/06: Zwemvergadering 

o Fiets! 

o Zwemgerief 

o Centjes  

• Zaterdag 9/06: Kampinschrijving 

o Medische fiche 

 

Praktische info: 

• Perfect uniform 

o Hemd met tekens 

o Das 

o Groene rok/short 

o Botinnen 

• Afbellen/mailen 

 

 

Big love 

Het zit er officieel weer op folks! De laatste gibersco van dit scoutsjaar is ten einde. Een heel 

jaar vol ongetwijfeld immens interessante en briljant geschreven giberscotekstjes zoals jullie 

er nog nooit een gehad hebben en ook nooit meer zullen hebben. Waarschijnlijk wel, ook wij 

zijn vervangbaar, zoals we elk jaar weer merken bij de nieuwe leidingsverdeling… Maar we 

zullen eindigen met een knaller van formaat, de klap op de vuurpijl, den bloemekee van de 

vuurwerkshow! 

Tot op kamp toppers! 

 

 

 

 

De Jonggidsenleiding 
 

          

Sam      Nick        Casimir           Maren 



JEEVEE’S 
Dag jongens, 

Jammer genoeg is dit de laatste gibersco van het jaar *in koor* ‘ooooooooh’. Ja 

we weten het jongens maar droog jullie traantjes maar. Er komt nog een 

superplezant kamp aan waar we dit jaar supergoed kunnen afsluiten. 

We hebben dit jaar mekander zo goed leren kennen en zoveel vriendekens 

gemaakt. Maar wij als leiding gaan het heel jammer vinden om na dit jaar 

afscheid te moeten nemen. Of misschien toch niet… Dat weet niemand, 

daarvoor zal je volgend jaar naar de overgang moeten komen. 

 

Zondag 6 mei: Tulpen en wespenvergadering, 9-12 uur 

Er was eens een wespje. Een 

wespje dat zo goed in het leven 

stond dat hij dacht dat hij alles 

aankon. Het vloog altijd rond 

door de wijde wereld zonder er 

ook maar rekening mee te 

houden dat deze uiterst 

gevaarlijk is. Op een van deze 

tochten kwam hij een tulp en een pot confituur tegen. Nu moest hij kiezen wat 

hij lekkerst vindt. Dit omdat zijn maagje maar plaats heeft voor één van de 

twee. Hij kiest voor de pot confituur, die mannelijk is. Hij vliegt in de pot en al 

snel is hij aan het smullen van de plakkerige inhoud. En dan opeens rammelt de 

pot. Hij vliegt op en botst vanboven op een rare piramide. Buiten deze piramide 

ziet hij kinderen die aan het lachen zijn en hem dan verplaatsen naar een 

wespenpiramide.  

Op die moment denkt ons arm wespje; “Had ik toch maar voor dat mooie, 

sierlijke, vrouwelijk tulpje gekozen, dan zat ik nu niet in de shit.”.  

Ja ja, zo zie je maar, altijd even na denken en zeker als je een wespje bent.  

Als je wilt weten hoe het met ons wespje is verder gegaan, kan je best naar de 

vergadering komen.   

 



 

Zondag 13 mei: Monopolyvergadering, 9-12u 

Beste jong-verkenners,  

na veel gespeel en ravotten nodigen wij jullie uit voor het ultieme spel. 

Monopoly. Jaja dit zal jullie vriendschap testen, jullie groepssfeer, jullie 

competitiviteit, jullie zelf. Dit spel gaat jullie uitdagen om het beste van jullie 

zelf te geven. Waarom? Wel omdat het kan. Jullie hebben dit jaar al vaak 

bewezen dat jullie voor de volle 100% voor een spel gaan. Deze vergadering 

mogen jullie dit nog eens bewijzen. VERGEET GEEN FIETS. Het is belangrijk dat 

jullie een fiets ter beschikking hebben voor dit spel. Zonder fiets wordt het nog 

al moeilijk.  Een beetje water kan handig zijn voor de warmte tegen te gaan 

want het gaat een actieve vergadering worden. Ik ben ervan overtuigd dat jullie 

dit leuk gaan vinden dus zeker komen. Deze vergadering willen jullie echt niet 

missen! Dar zou zonden zijn niet? Dus komen en zeker met de fiets komen! Tot 

dan!  

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 20 mei: Gender equality vergadering (mama&papa vergadering), 9-

12u 

De tofste en bangelijkste vergadering van het jaar is er weer! Jaja deze zondag 

nodigen wij jullie ouders uit om zich nog eens kind te voelen! Pure nostalgie! 

Neem jouw mama of papa mee voor deze fantastische ervaring! Voor de 

ouders die deze zalige gibersco lezen, JULLIE ZIJN NIET TE OUD VOOR DEZE 

VERGADERING. Dus pak jullie slechte kleren en kom mee! Wij willen eens 

weten hoe lenig, speels, atletisch jullie ouders zijn. Wie weet winnen jullie 

jongens wel van jullie tijdens het spel?  Zou me niet verbazen. Jullie zonen zijn 

enorm competitief! Dus wij spreken zondag 20 april af op de lokalen van den 

Bernie om 9 uur stipt en de vergadering zal duren tot 12 uur. Hopelijk tot snel 

en vergeet geen kleren aan te doen die vuil mogen worden.  Zie jullie snel!  

 

 

Zaterdag 26 mei: Groepsdag, 13u – 17u  

Een dag vol vreugde, waar elk kindje van onze trotse scouts St.-Bernadette 

mekaar gaat leren kennen. Nostalgisch gevoel als je met een kapoen speelt of 

iets om naar uit te kijken als je naar een verkenner/gids kijkt? Dan dit is echt de 

perfecte dag om u nog eens goed te laten gaan. Niet alleen leer je hier nieuwe 

mensen kennen, je kan hier ook eens aan je vrienden bewijzen dat uw groepje 

wel effectief vele plezanter was en vele beter.  

Maar wat voor activiteit gaan we nu eigelijk feitelijk doen? Fietsen naar Nieuw-

Zeeland, luchtballon naar de maan te nemen of zelfs iets veeeele zotter?! Dat 

weet niemand (buiten de leiding hihihi). Maar om dit te weten te komen 

nodigen wij jullie uit op onze superplezante groepsdag. 

 

Nadien is er nog een lekkere feestmaaltijd voorzien op de scouts, waar je je nog 

gaat voor moeten inschrijven mocht je dat willen. Het is dus zeker niet verplicht 

om mee te eten, maar wel echt een aanrader. Nodig zeker je hele gezin uit. De 

verder info omtrent deze dag en nadien wordt binnenkort nog gebrieft.  

 

 

 

 



Zaterdag 2 juni: Zwemvergadering, 16u00-18u30 

Jongens, waterratjes, … (want we kunnen nog wel meer zeggen over jullie) we 

gaan vandaag weeral eens de Wijnegemse wateren onveilig maken. Het gaat zo 

onveilig zijn dat de gemeente het gemeentelijk rampenplan gaat moeten 

afkondigen. Vergeet dus zeker niet met de fiets te komen + €3, dit wordt nog 

gebrieft hoeveel precies. 

En jullie zullen zien dat er mensen zullen zeggen dat je voorzichtiger moet zijn 

en blablablablalablablablabla………. Je gaat dat niet plezant vinden, want je zit 

in water en dan wordt het innerlijke beest in je wakker. Maar toch ga je 

moeten proberen om jezelf in te tomen. Wij gaan er ook moeite voor moeten 

doen, maar toch gaan we 

daarin slagen. Samen gaan 

we de saaie mensen in het 

water krijgen en 

waterzwijnen gaan geen 

partij zijn voor ons, maar 

toch kunnen we ons 

innerlijke beest te baas.  

Jongens de waterratten, wij 

hebben er goesting in.  

Alle praktische info rond 

deze vergadering komt nog jullie richting uit.  

Jooooowwww.  

 

Zaterdag 9 juni: Kampinschrijving, 19-21u 

Beste leden en ouders. Jullie weten ondertussen ons 

supercool kampthema al namelijk ‘Crusaders of 

Bernielot’. Wij als leiding kijken er ook al zeer hard naar 

uit en jullie ongetwijfeld ook. Maar om mee te mogen 

op kamp zal je je natuurlijk eerst moeten inschrijven. 

Heeft u nog vragen, interessante informatie voor 

leiding, of iets anders waar u aan denkt? Laat het ons 

zeker weten op deze avond! Als u er niet bij kan zijn 



gelieve dan ook tijdig af te zeggen zodat wij weten dat we op een ander 

moment het kind kunnen inschrijven. 

Bij deze zit de laatste gibersco er ook op. Wij hopen dat jullie een fantastich 

jaar hadden met ons. Wij in ieder geval wel. Wij kijken ook heel hard uit naar 

het kamp want ten eerste zijn de foeriers supertof, en dan ja jullie zijn ook wel 

çava…! Maar de foeriers gaan wij nog niet verklappen. Daarvoor zal je naar het 

kamp moeten komen. Wij wensen jullie ook stuk voor stuk zeer goede examens 

en wij hopen dat jullie er volgend jaar ook iets leuk van maken. 

 

 

 

 

John Beton  

 

… … …  

John staat op de plank, boven het woeste zeewater. Hij heeft absoluut geen angst aangezien hij, John 

Beton, nooit schrik heeft. John draait zich om en roept naar Kapitein Jack; “Als je denkt dat je mij zo 

bang kunt maken, heb je het goed mis. En ik blijf Sven verdedigen, hij heeft nog nooit iets is gedaan 

ne zal dat nu ook niet gedaan hebben.”  

Jack begint rood te worden en er komt zelfs al wat stoom uit zijn beide oren. Jack roept naar één van 

zijn piraten; “Duw dat stuk pretentie zo snel mogelijk in  die oceaan, zodat ik er vanaf ben!!!” 

Op dat moment kijkt den John naar beneden. Hij kijkt naar Sven en knipoogt in zijn richting. Daarop 

loopt Sven naar den John en springt hij mee met hem naar beneden.  

Jack wordt razend omdat het niet de bedoeling was dat Sven ook zou springen. Hij loopt naar de 

boeg van zijn schip en kijkt naar beneden.  

Kelsey Adam Arne 



 

Wat hij daar ziet … … … is voor op kamp. 😉  



GIDSEN 
Zondag – 06 mei – 09.00-12.00u – Vlottekensvergadering 

In de vorige gibersco waren we nog 

serieus en mysterieus maar nu is de 

tijd aangebroken om alle 

voorzichtigheid uit het raam te 

werpen en als het ware het kind 

met het waswater weg te gooien. 

Indien we langer als één dag 

drijvend op de Semois willen 

vertoeven, zullen we als echte 

scouts de handen uit de mouwen 

moeten steken en zullen we moeten 

boren, hameren, vijzen, zagen, 

beitelen, kappen, schuren, fristi 

drinken en allerlei andere zaken 

waar de doordeweekse handige 

Harry zich mee bezig houdt. Inspiratie is in dit opzicht erg belangrijk en daarom willen wij graag dat 

jullie al een beeld hebben van wat jullie willen op jullie vlot. Sommigen onder jullie willen 

ongetwijfeld een jacuzzi om in te ontspannen, anderen willen dan weer een terras waarop zij 

vrienden kunnen uitnodigen om te barbecueën en de absoluut geschifte onder jullie zouden toch wel 

graag een discotheek onder hun vlot fabriceren. Nu voor de mensen die bovenstaande zaken willen 

realiseren, kan ik met een gerust hart zeggen: ‘gaat niet gebeuren’, maar we gaan wel echt vette 

vlotten maken en dat is al meer dan genoeg!  

 

Zondag – 13 mei – 09.00-12.00U – Dat gaat vlotjes 
Tegen nu zijn jullie onze flauwe woordmopjes 

zoals: ‘vlot het een beetje’ en ‘hammertime’ al erg 

beu. Elke keer als iemand zo’n woordmopje maakt 

wil je liefst van al deze persoon zelf een hamer in 

zijn/haar gezicht bezorgen. Daarom is het gibersco 

tekstje van deze week dan ook gewijd aan een 

terugkeer naar een humorloze kijk op vlotten. 

Laten we allereerst kijken naar de definitie van 

een vlot: Een vlot is een op water drijvende 

constructie. Er kan gebruik worden gemaakt van materiaal dat een soortelijk gewicht kleiner dan 1 

heeft, zoals de meeste houtsoorten. Maar men kan bijvoorbeeld ook gebruikmaken van riet, 

van Papyrusriet (Cyperus papyrus), balsa, stukken polystyreen (piepschuim), lege plastic flessen of 

zelfs lege olievaten. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om naar de verschillende vaartechnieken te 

kijken en daarom is jullie huiswerk tegen volgende keer (eerste gibersco ooit met huiswerk) 

opzoeken wat het verschil is tussen stevelen en bomen. Er volgt een prijs voor het juiste antwoord. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papyrusriet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balsa_(houtsoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polystyreen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)


Zondag – 20 mei – 09.00-13.00u – Stadsspel 
Dames, zoals de meeste van jullie al wel weten, is onze scouts gelegen in de schoonste stad ter 

wereld. Den fantastische Scheldestad die glinsterend door den ochtendnevel bezoekers bedwelmd. 

Als België een kroon was dan zou Antwerpen den diamant zijn. Vandaag gaan we dus op ontdekking 

door 't stad. We dringen binnen in 

het innersanctum van 't stad en 

onthullen haar mooiste plekjes 

en diepste geheimen op 

ludieke wijze. Zoals ware 

avonturiers dalen wij af in de 

diepste kelders waar de gekste 

feestjes en leukste barretjes 

verscholen zijn en beklimmen wij de hoogste torens die ons een zicht zullen geven op de enige 

onvervalste Antwerpse skyline. Vandaag is de stad onze oester en daar zullen we maximaal van 

profiteren zodat we aan het einde van de avond allemaal luidkeels meebrullen: Ik zie A graag.  

 

Zaterdag – 26 mei – 13u-17u - Groepsdag  
Gidsen, wij weten allang dat wij de beste tak zijn, er is geen één die aan ons kan tippen. Dit terzijde is 

het wel een feit dat den weledele Bernie niet zomaar één of andere ordinaire scouts is, ha nee. 

Zonder het zelf misschien altijd even goed te beseffen, zijn jullie onderdeel van de pracht en praal 

van België, van het neusje van de zalm. Heel de scouting wereld van Noord tot Zuid, van Oost naar 

West kijkt naar de 49-80 als voorbeeld van hoe het echt moet zijn. Het enige domein waar we wat 

minder op scoren is het consequent dragen van onze bottinnen, maar dit kan mits een paar 

verbeteringen zeker ons niveau niet ondermijnen. Deze trots gaan we dan ook vandaag ten toon 

spreiden in al onze glorie. Jong en oud zullen samen door de straten lopen en elk huis zal opschrikken 

van de groen-zwart-rode zee die voorbij zal daveren. Dus zeker komen want een zee met drie 

druppels zou maar zielig zijn. Aansluitend op de groepsdag volgt naar jaarlijkse traditie een gezellig 

avondmaal dat zeker de moeite is. Hiervoor moet je op voorhand inschrijven via de site, maar hier 

komt nog verdere duidelijke info  

 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag – 2 juni – 16.00u-18.30u - zwemmen 

Let’s go swimming in the water, let’s go swimmig in the sea. The radios onder leiding van de immer 

beminnelijke Bart Peeters wisten het twintig jaar geleden al en hun woorden zinderen nu nog na bij 

velen onder ons waaronder jullie geliefde leiding. Vandaag is dus een dag vol aquatisch plezier en 

vertier in groepsverband. De zee is net iets te ver en daarom niet de moeite (is toch maar zoutig en 

ze spreken daar alleen maar West-Vlaams). Daarom begeven we ons naar een watergebied met een 

hoger graad aan natriumhypochloriet, redders en urine. Dus als je nog eens zin hebt in een goede 

plons kom dan af met uw zwemgerief/handdoek, €3 én je FIETS, want wij fietsen naar het 

zwemparadijs en dan maken we er een dagje playa zonder playa van, vamos!  
 
Zaterdag – 9 juni – 19.00-21.00u – Kampinschrijving  
Vanavond is het zover, de vragen worden gesteld en hopelijk beantwoordt, de ouders werpen een 

blik op de onnozelaars aan wie zij hun schatten twee weken toevertrouwen, de leiding probeert zo 

goed als ze kan hun gekozen kampthema te verdedigen, etc. De meesten onder jullie voelen al wel 

aan wat er aan zit te komen, kampinschrijving is upon us. De laatste stap tussen het einde van de 

lessen en het begin van de warme zomeravonden in het bos of rond het kampvuur. De laatste stap 

om te garanderen dat je mee kan met deze onvergetelijke ervaring. De laatste stap voor we met onze 

vlotten over de ontembare Semois varen en de laatste stap voor de hal van Bouillon. Wij zien jullie 

alvast graag verschijnen! 

 
 



Zondag – 10 juni – 09.00-12.00u – Dat vlot hier wel hé?  
De tijd is snel gegaan dit jaar, we zijn al 

toe aan onze laatste vergadering. We 

hebben een heel jaar gelachen, gedanst, 

gepraat, geblackboxt, gemolt, gestapt, 

geblijnt, gebleit, gezwommen, gesport, 

gesjort, gekookt en nog wel een paar 

duizend andere dingen die ik momenteel 

even uit het oog verlies. Ik kan alleen 

maar zeggen dat we er allebei zwaar van 

genoten hebben en dat jullie stuk voor 

stuk fantastisch zijn. Jullie zijn niet 

zomaar de tv-gidsen of de witte gidsen 

zoals er dertien in een dozijn zijn, jullie zijn gouwen gidsen (ha toch geen gouden gidsen maar gidsen 

van de gouw)! Even serieus, het was een goed jaar en wij hopen met het kamp ook in schoonheid te 

mogen afsluiten! Veel liebe dikke smakkerds van Betsy en Big. 
 
 
Niet onbelangrijke weetjes 

- Zaterdag 26 mei – Avondeten: Massaal komen genieten van een overheerlijke maaltijd op 

het gezellige lokaal! Ongetwijfeld een topper van formaat int zonneke en ’s avonds 

kampvuurtje. 

- Zaterdag 9 juni – Kampinschrijving: Aanwezigheid vereist! Je krijgt meer info over het kamp. 

- 15-28 juli – Groot kamp: Meer informatie volgt nog op de kampinschrijving! 

 

 

 

 

 

     

 

 

Anne-Cathérine  &  Brecht 
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