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Voorwoord Groepsleiding
Gegroet iedereen
De start van het nieuwe scoutsjaar brengt enkele nieuwigheden met
zich mee.
Ten eerste werd er een nieuwe groepsleidingsploeg verkozen: Anna,
Jade, Marie en Myrte nemen het roer over van Jef, Maarten, Florian en
Joenes. Ten tweede werd er meteen samengezeten voor een nieuwe
tak: de Wolo's. Wij kunnen u met trots mededelen dat we vanaf dit
scoutsjaar niet vier, maar vijf takken hebben! Er werden concrete
plannen uitgewerkt om de Wolo-tak vorm te geven en het resultaat
mag er wezen.
Als nieuwe groepsleiding zijn we blij dat we met deze positieve
verandering van start kunnen gaan.
Corona krijgt ons niet klein, elke kans zullen we met beide handen
grijpen, al zal het wat meer originaliteit vragen.
We zetten het 100-jarig feestjaar verder onder het motto: "101 jaar is ook
het vieren waard"!
Wij hebben er alvast zin in.
Een stevige linker
Anna, Jade, Marie en Myrte
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Kapoenen
Liefste kapoentjes
Helaas is de super toffe grote vakantie voorbij en gaan jullie
terug naar school, maar gelukkig betekent dat ook dat er elke
zondag opnieuw scouts is!! Woehoew, super tofff, wij kijken er
naar uit om jullie te ontmoeten en samen enorm veel plezier te maken. Leg jullie
scoutsuniform al maar klaar, want we vliegen er in!!

Zondag 20 september: We beginnen dit scoutsjaar zoals gewoonlijk met de
Startdag!!! Dit jaar zal het geen gewone editie worden, aangezien we last hebben
van het Corona-monster. Maar wees niet getreurd want ondanks zal het een
fantastische en leerrijke dag worden.
Zondag 27 september: Ja hoor, vandaag spelen we WIE IS HET?!! Dit is de perfecte
kans om je medekapoentjes beter te leren kennen en wie weet heb je na vandaag
wel een nieuwe beste vriend of vriendin. Zet je beste beentje voor en vergeet je
goede humeur niet!! :D
Zondag 4 oktober: De steen van Nowan vergadering. Vorige week leerden we
elkaar wat beter kennen, deze week leren we de scouts wat beter kennen en duiken
we in het verleden. Houd jullie ogen en oren maar goed open en ga mee op
ontdekking …
Zondag 11 oktober: Renegade, fortnite, Rockstar, The HypeHouse, Charli d’Amelio, …
Doen deze namen een belletje rinkelen of herken je een liedje, dan is de
TIKTOKVERGADERING echt iets voor jou. Toon ons je beste dansmoves en
misschien word je wel TIKTOK-famous op de scouts.
Zondag 18 oktober: Het zal er vuil aan toe gaan op de vuile vergadering!! Trek dus
je minst mooie kleren aan die vuil mogen worden, zodat mama en papa geen
hartaanval krijgen, wanneer ze je ’s avonds komen ophalen. Zorg voor een
voorraadje shampoo en zeep, want een douche zal zeker en vast nodig zijn na
vandaag!!
Zondag 25 oktober: Vandaag verwachten we jullie allemaal verkleed aan de poort
want het is namelijk Halloweenvergadering!!! Doe je beste vriendjes en/of
vriendinnetjes maar eens goed verschieten. Wie weet lukt het je zelfs om de leiding
te doen verschieten… Maar weet wel dat ook wij verkleed zullen zijn en zullen
proberen om jullie bang te maken … BOEHOEEEEEEEEEEEEEEEEE

Tot op de startdag!! Stevige linker,
Merel, Myrte, Robin, Seppe en Seppe
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Geld voor ons nieuwe lokaal
Dag ouders, leden en andere sympathisanten van de HDB!
Met de start van het nieuwe scoutsjaar schiet ook LT2 opnieuw in gang.
Ondanks de aanhoudende coronacrisis willen we de bouw van het
nieuwe lokaal dit werkjaar starten! Meer informatie over de bouw zelf en
hoe jullie persoonlijk kunnen helpen hopen we zo snel mogelijk met
jullie te delen.
Omdat door de coronacrisis mogelijke geldacties voor het nieuwe lokaal
beperkt zijn willen we jullie daarom ook expliciet jullie financiële steun
vragen via een fiscaal aftrekbare gift.
Dit kan door te storten op BE55 4096 5041 4144 met de mededeling
“BVG 5-388 HD BOUWT“. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest
vanaf een storting van €40!
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N.a.v. corona heeft de regering beslist om de belastingsvermindering
voor deze giften vanaf €40 op te trekken tot 60% i.p.v. 45%. Met andere
woorden, stort je voor eind 2020 bijvoorbeeld €100 ten voordele ons
nieuwe jogilokaal, dan krijg je €60 terug op je belastingen! De
werkelijke kost voor jou is dan "slechts" €40.
Meer informatie over de bouw van het nieuwe lokaal kan je terugvinden
via https://www.hdb-scouts.be/lt2/ of door te mailen naar
LT2@outlook.be
Alvast ongelooflijk bedankt en een stevige linker van de
HDB-leidingsploeg en de LT2-ploeg!
Een stevige linker
en alvast bedankt voor uw steun!
De voltallige LT2-ploeg
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Welpen
Allaaaa iiieeeeeeeeee tchip tchip tchip, wij dop dop dop.... Hoera
het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! We zien jullie graag
terug in groten getale! Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ook?
Zondag 20 september: Zoals elk jaar zetten we het scoutsjaar in met een
fenomenale - coronaproof - startdag. De laatste momenten als kapoen zijn
aangebroken, want maak jullie klaar voor de jaarlijkse overgang!! Meer info volgt via
mail en facebook! Hopelijk tot dan!
Zondag 27 september: Joehoe daar is ie al, de eerste vergadering van het jaar!
Misschien is het wel jouw eerste vergadering als welp! Kom maar af en ontdek hoe
het is om welp te zijn! In welke omgeving zitten we? Waar is mama- en papawolf?
Voor de iets oudere welpen, jullie vragen zich wel af: "in welk nest zullen we terecht
komen?". Hoe zal het nest eruit zien? Wel, jullie kunnen het allemaal ontdekken in
de welpen-en-wolven-vergadering! We verwachten jullie om 14u00 stipt op het
welpenterrein. Om 17u00 is de vergadering afgelopen. Ojaa, Akela liet weten dat
jullie zeker je €0,50 niet mogen vergeten voor het 4-uurtje.
Zondag 4 oktober: Heb je het gehoord? De sporttrainers zijn op zoek naar nieuw,
jong talent. Wij hebben de vraag gekregen om try-outs te organiseren. De beste
spelers mogen we kwalificeren naar de volgende ronde. Er zal hard worden getraind
op zowel uithouding, techniek, teamwork als fairplay. Zet allemaal jullie beste
beentje voor want het belooft een heuse strijd te worden op onze
sportvergadering. Ojaa vergeet alweer jullie €0,50 niet mee te nemen!
Zondag 11 oktober: Wij welpen zijn schuw en blijven het liefst in onze nesten in de
bossen, maar vandaag trekken we naar de grote Stad! Hoe gaat het daar aan toe?
Hoe ziet de stad eruit? Kom het allemaal te weten op de maatschappijvergadering!
Zoals gewoonlijk geven we €0,50 voor het proviand én om Akela goedgezind te
stellen!
Zondag 18 oktober: De schat van Captain Jack Sparrow is gestolen!! 10 kilo goud is
verdwenen en de dief is onvindbaar. Piraat Jack zit met de handen in het haar en
heeft een grote beloning klaar staan voor diegene die de schat vindt en de dief kan
vangen. De schat is het laatst gesignaleerd in Gentbrugge daarom vertrekken wij
vandaag op schattenjacht want wij kennen het dorp namelijk als de besten!! Kom
zeker naar de Captain-Jack-Sparrow-vergadering.
Weekend 25 - 27 oktober: We sluiten deze maand oktober af met een heus
weekend, namelijk een halloweenweekend! Hous alvast de vrijdagavond (23/10
18u00) t.e.m. zondag (25/10 14u00) vrij! Verdere info volgt nog via mail!
Groetjes van de leiding!
Akela, Baloe, Raksha, Chil, Kaa, Phao
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Woudlopers
Heyhoiii wolo's!!! Na al dat thuis zitten, eindelijk terug komen
ravotten op de scouts!! De leiding is zeer maar echt zéér blij dat we
jullie terug elke zondag mogen overrompelen met een hele boel
coole spelletjes!! WIHOEEEE
Zondag 20 september: Vandaag gaat het scoutsjaar EIN-DE-LIJK
van start, jullie zijn allemaal welkom op de befaamde
STARTDAAAAG!!! Uiteraard zal de startdag er dit jaar een beetje anders uitzien dan
normaal... Maar niet getreurd, het zal zonder twijfel weer toftoftof worden!! Dit jaar is
het te doen op het jogiterrein, meer details krijgen jullie via mail en Facebook!
Zondag 27 september: Omdat jullie hersentjes (maar o ja ook de onze) het soms
wat lastig hebben met aaaal (beetje overdreven) die namen is het vandaag WIE IS
WIE-VERGADERING??? DOEL: iedereen weet elkaars naam, stamboom,
schoenmaat, meest gebruikte vervoersmiddel, tandenborstelkleur, favoriete plant,
slaappositie en zO Zo ZoOoO veel meer!!!
Zondag 4 oktober: Na een heel geslaagd maffiakamp zetten we de strijd tussen de
verschillende families gewoon verder tijdens onze MAFFIAVERGADERING! Kom
allemaal samen strijden en kom terecht in de beste, sterkste en stoerste
maffiafamilie!
Zondag 11 oktober: i dreekegmo sella ew neod gaadnav wuuuuuJ
i ii
GNIREDAGREV EDREEKEGMO  si teH
Voor meer omgekeerde sfeer, allemaal komen naar de vergadering!! Oefen maar al
genoeg op handenstand want we zetten ALLES op z'n kop :))
Zondag 18 oktober: Trek vandaag jullie beste sportoutfit aan, warm jullie spieren op,
en eet voldoende eiwitten (EN NEEN GEEN DOPING!!) want vandaag is het
OLYMPISCHE SPELEN VERGADERING! Hup hup hup begin maar al met 20
jumping jacks!
Zondag 25 oktober: Als je zegt dat je geen dessertjes lust, lieg je!!! Dat betekent dat
iedereen
vandaag
kan
komen
naar
de
jummie
jummie
lekkere
DESSERTJES-VERGADERING!!! Gaan we lekker smullen? Gaan we vandaag alleen
maar water in de mond krijgen? Dat kom je vandaag te weten xoxo
Zaterdag 31-10: Het is weer zover! 1 van de gezelligste tijden van het jaar,
HALLOWEEN!! Kom allemaal zo griezelig mogelijk verkleed en laat de leiding maar
eens goed schrikken. Meer informatie krijgen jullie nog via mail maar hou alvast
zaterdagavond 31 oktober vrij in jullie agenda! Kom dan, als je durft

😉

Een stevige linker,
Junot, Jarne, Lant, Marvin, Febe en Anna
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Jogi's
Jojojogi's! Beste derde- en vierdejaar wolo's! Euhm, we
bedoelen natuurlijk jogi's! Wij de wololeiding zijn er
helemaal klaar voor! Euh, we bedoelen natuurlijk
jogileiding! Dit jaar zijn er twee meisjes!
Zondag 20 september: Vandaag is het Startdag! Meer info op pagina
(getal). Wij doen geen overgang: alle jogi's zijn wel welkom om foto's te
kijken en spelletjes te spelen!
Zondag 27 september: Vandaag is het wie-is-het-vergadering! De
jogi's leren elkaar kennen, de leiding leert elkaar kennen, de jogi's leren
de leiding kennen, de leiding leert de jogi's kennen en we leren elkaar
kennen.
Zondag 4 oktober: Het is vandaag Oktoberrevolutievergadering. Bel
je oma, opa of mail joenes@gmx.com en vraag eens wat de
Oktoberrevolutie precies was: de jogi met het interessantste weetje over
deze historische gebeurtenis krijgt een verrassing.
Zondag 11 oktober: Het is vandaag de leukste vergadering van het
jaar! Gaan we gaan bowlen? Gaan we naar de Playbeach? Gaan we naar
Plopsaland-Gent? Je hoeft niets meer dan 50 cent mee te brengen.
Zondag 18 oktober: Vandaag is het: Minecraft versus Roblox
vergadering! Bert geeft vanmiddag een uiteenzetting over deze twee
spellen of "games". Hij zal beide games bespreken vanuit een
functionalistische invalshoek waarbij zowel sterktes als zwaktes
aangegeven worden. Bereid alvast enkele vragen voor.
Vrijdag 23 oktober: Vanavond is het: Halloweenvergadering! Verkleed
jullie zo eng mogelijk! We spreken af om 19u30 op het Welpenterrein en
jullie mogen opgehaald worden om 22u op datzelfde Welpenterrein.
Zondag 1 november: Het is vandaag Coco-vergadering! Is het iets met
kokosnoten? Of met een film (Coco)? Of van de cornflakes (cocoflakes)?
Zijn het de watervallen van Coo(co)?
Vergeet jullie 50 cent, groene broek en mondmasker niet!
Jen, Birt, Jejoen, Zoëzo, Saskia en Serbaas
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Givers
Joooow Giverzzzzzz
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Hopelijk zijn jullie
allemaal gezond en wel, want we maken er weer een onvergetelijk jaar
van!!!!!!!!!
Zondag 20 september: vandaag starten we het scoutsjaar met een
grote knal het is namelijk STARTDAGGGGGGGGG!!!! Dit jaar gaan we
het een beetje anders doen door onze goeie vriend covid-19 die al een
paar maanden met onze voeten speelt. Meer informatie kunt u vinden
op pagina X
Zondag 27 september: blub blub blub, het belangrijkste aan deze rare
tijden is ons natuurlijk houden aan de bubbels. Daarom houden wij
gewoon een B
 UBBEL VERGADERING
Zondag 4 oktober: centjes centjes centjes er is één iets dat de wereld
doet draaien en dat is keiharde CASH!!! Daarom nodigen we jullie uit op
de KAPITALISME VERGADERING Wie zal de nieuwe Jeff Bezos
worden????
Zondag 11 oktober: My name is Bear Grylls and today we’re gonna
survive in the wild. Het is namelijk SURVIVAL VERGADERING , na deze
vergadering zal je alles kunnen overleven!!!
Zondag 18 oktober: wie heeft het wat gedaan? Wat is er gebeurt? Je
komt er achter in onze MYSTERIE VERGADERING , WIE, WAT, HOE en
vooral WAAROM?
Zaterdag 24 oktober: boooooooooh, ha nu waart ge verschoten he,
vrees niet om het goed te maken geven we jullie gewoon een super
litte HALLLLLOOOOWEEEEENNN PAARRRTTTYYYY kom maar als je
durft!!!!

een stevige knipoog want handjes mogen niet,
Flooriean, Catoo, Luukas, Maary en Mielaan
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Stam
Hey stammertjessss!
Komt de stam terug? Hoe gaat dat gaan? Wat gaan
we doen? Bubbels in de stam? Geen zorgen, we zijn er
mee bezig! Momenteel is er nog weinig zeker, volg ons zeker via de
digitale kanalen voor updates, maar we hopen jullie toch zo snel
mogelijk weer te zien!!!
Zondag 20 september: Het jaar gaat weer van start, en dat betekent
dat het stamseizoen ook zoals elk jaar geopend wordt met onze
fabuleuze OVERGANGSTAM! Wat, waar, hoe? We houden jullie op de
hoogte!
Zondag 27 september: Begin alvast die conditie te trainen, want deze
avond wordt een titanenstrijd. Welke ploeg neemt de gele trui mee
naar huis? Demarreer vanavond als de bliksem naar onze TOUR DE
STAM. De stamleiding voorziet dopingtests en energygel. En niet
vergeten... RODANIAAAAAAA.
Zondag 4 oktober: Julient of Rombout? Kaaskroket of Sitostick? Eet
vooral niet te veel vandaag, want het is FRITUURSTAM. Hoe vettiger,
hoe prettiger!
Zondag 11 oktober: Nieuw beleid, nieuwe besparingen... Ook onze
geliefde stam is niet gespaard gebleven. Daarom zal het budget voor
vanavond iets lager liggen dan normaal. U raadt het goed: het is weer
eens tijd voor een goeie ouwe CLOCHARDSTAM.
Zondag 18 oktober: Vandaag doen we lekker gek, eens iets anders dan
normaal, maar toch hetzelfde. Snapt u het? Wij ook niet. Alle
zekerheden vallen weg. Welkom op de R
 EMIXSTAM.
Zondag 25 oktober: Netflix en Chill? Laat maar zitten. Terug van nooit
nooit weggeweest, jawel, het is nog eens tijd voor P*RN*STAM. Bereid
je voor op een wonderlijke reis vol meeslepende verhalen en
verbluffende acteerprestaties. Jij komt toch ook???
See ya in a while, crocodile!
J3
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