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Voorwoord Groepsleiding
Beste leden, ouders en leiding
November staat alweer voor deur! Scouts zal doorgaan in 'code rood',
dat betekent dat we met enkele beperkingen rekening zullen moeten
houden. Maar wij als HDB'ers laten ons niet uit het lood slaan door
nieuwe regels, we blijven positief en vol goesting vooruitkijken! Elke
zondag samen spelen en scouten, wij hebben er zin in, en hopelijk jullie
ook!
Verder staan er ons deze maand nog twee leuke activiteiten te wachten.
Allereerst nodigen wij jullie graag uit op onze ouderactiviteit, die dit jaar
zal doorgaan onder de vorm van een speciale herfstwandeling op 8
november. Verwacht jullie maar aan dolle, scouteske pret, allemaal
corona-proof uiteraard. Meer informatie volgt zoals gewoonlijk via mail.
Ten tweede houden we ook nu weer onze jaarlijkse speculaasverkoop
eind november. De klassieke deur-aan-deur formule zal dit jaar
ingeruild worden voor een -je raadt het al- digitaal alternatief. Ook
hierover volgt later meer info!

Dit waren onze nieuwtjes voor november. Tot over een maand!
Groepsleiding OUT
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AgEnDa

8 november: OUDERACTIVITEIT 

(HOPELIJK)

Meer info via mail!

Grtz, team Redactie
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Kapoenen
Hallo liefste kapoentjes!
Wij vonden de vergaderingen al suuuuuper leuk! Deze
maand doen we er nog een schepje bovenop: WE GAAN OP
WEEKEND!!!! Lees snel verder wat Gigi, Rikki, Apo, Veva en Kora voor
jullie in petto hebben :)))

Zondag 1-11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet!
Het is S
 UPERHELDEN VERGADERING!

Zondag 8-11: Vandaag is een speciale dag. Jullie ouders moeten
eindelijk niet meer jaloers zijn op jullie, want vandaag is het
Ouderactiviteit! Voor één keer mogen jullie ouders meekomen naar de
vergadering en evenveel plezier maken als jullie, woopwooooooop. Meer
info volgt via mail!

Weekend 14-11: Een hele dag spelen en 's avonds ook slapen. 's Avonds
een beeeeetje langer opblijven en misschien wel een pyjamafeestje...
Wat zou dit kunnen zijn? JAWEL JAWEL JAWEL je denkt juist, dit is
onze OVERNACHTING! Wij hebben er suuuuper veel zin in!!!! Meer info
volgt nog via mail (en hopelijk krijgen we Corona klein tegen dan).
UPDATE: DE OVERNACHTING GAAT NIET DOOR. WE STUREN EEN
UPDATE!!

Zondag 29-11: Branden blussen! Huizen bouwen! Gescheurde
kruisbanden revalideren! Boeven vangen! Vandaag is het Stoere
beroepen-vergadering. Kom jij ook verkleed in jouw favoriet beroep?

Zo, dit was het dan voor november. Het einde van 2020 is in zicht, maar
wij blijven gaan!
Veva, Apo, Rikki, Gigi en Kora
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Welpen
Woehoee lieve en stoere welpen!!
Bekijk hieronder wat de maand november voor jullie in petto heeft.
Zondag 1-11: Binnenkort wordt een (nieuwe) Amerikaanse president
verkozen! Dus daarom houden we de Presidentverkiezingvergadering! Wie zal het halen? De republikeinen of de democraten? Kom het
ontdekken op deze vergadering!

Zondag 8-11: GEEN VERGADERING. Maar ouderactiviteit. Meer info
volgt via mail.

Zondag 15-11: Vandaag is het Koningsdag en dat moeten we vieren!
Daarom houden we een heuse Koningsdagvergadering! Leef je liever
in een kasteel of een paleis? Kom te weten of jij een geboren koning of
koningin bent!

Zondag 22-11: Vandaag verwachten we jullie om 9u00 aan het
welpenterrein! Want het is het Grote-10-urenspel! Breng zeker €3 mee!
De vergadering eindigt om 19u30. Jullie hoeven nog niet te ontbijten
want wij voorzien jullie alle gangen van de dag!

Zondag 29-11: Neem jullie labojas maar mee, en zet een
veiligheidsbrilletje op want het is Wetenschapsvergadering Samen
ontdekken we de wondere wereld van de wetenschap! Proefjes doen,
formules leren en nog zoveel meer! Kom dat zien, kom dat zien.
Er staat ons alweer een maand vol plezier te wachten, hopelijk zien we
jullie elke zondag! Allerliefste groetjes ooit,

Kaa, Phao, Raksha, Chil, Akela en Baloe
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Woudlopers
YOWWW super coole YOLO’S.
Een nieuwe maand is aangebroken. Helaas zullen we ook deze
maand wat rekening moeten houden met de nieuwe maatregelen,
maar dat betekent niet dat we ons niet kunnen amuseren!
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.

😉

Zondag 8-11: GEEN VERGADERING. Maar ouderactiviteit. Meer info volgt via mail.

Zondag 15-11: We nemen jullie mee naar het verre westen waar alle mensen nog op
een paard rijden en met zwarte laarzen rond lopen. Maar ook naar het verre oosten
waar ze nog in tenten leven en van die gekke pluimen op hun hoofd hebben. Jullie
raden het goed; we gaan naar de COWBOYS EN INDIANEN!! Bereid jullie
schietkunsten en indianen klanken maar al goed voor want die zouden vandaag wel
eens goed van pas kunnen komen.

Zondag 22-11: Niet iedereen heeft altijd de beste bedoelingen. Soms heb je heel
stoute mensen rondlopen op deze aardbol. Maar daar gaan wij deze week een
stokje voor steken! Kom jij mee ontdekken wie Meneer Van Laarne heeft vermoord
en waarom? Je komt het allemaal te weten op onze
MOORDENAARS
VERGADERING! Kom dan als je durft!

Zondag 29-11: Vandaag kunnen jullie eens bewijzen dat jullie echte WOLO'S zijn. Is
vuur maken voor jou geen probleem, kan je in no time een zotte constructie maken
en ken je alle beestjes die er in het bos rondlopen? Wel dan is deze vergadering
zeker iets voor jou want het is namelijk TECHNIEKEN VERGADERING! Ook als je al
deze dingen nog niet zo goed kan ben je zeker welkom! Want wie niet waagt niet
wint!
Een stevige linker,
Junot, Jarne, Lant, Marvin, Anna en Febe
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Ken jij het Vlantikoe-boek al?
Een unieke uitgave over 100 jaar HDB in Gentbrugge - met harde kaft, kleurenfoto’s
en een geel-groen leeslintje!
Je kan erin lezen wat je leiding als kind allemaal meemaakte bij de scouts en hoe
het allemaal begon…
Dit hebbeding wil je toch ook in je boekenkast, op je nachtkastje of onder de
kerstboom?
Bestel je exemplaar via het formulier op www.hdb-scouts.be ( 30 euro)

" Gewoon schitterend, een wolkbreuk van souvenirs."
"Gefeliciteerd met het resultaat!"

Het boek schitterde ook al in Het Laatste Nieuws, in Het Nieuwsblad, nog eens in
Het Laatste Nieuws én in dit filmpje:

Extra aflevering van Gentbrugge over het grote HDBoek!
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Jogi's
JOWW JOWW Jogi's!
De maanden september en oktober waren weer top.
Hopelijk wordt november ook weer een knaller en
geen tegenvaller (dab).
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)?

Zondag 8-11: GEEN VERGADERING. Maar ouderactiviteit. Meer info
volgt via mail.

Zondag 15-11: Vandaag is het koningsdag daarom is het Prinses
Delphine vergadering! Had jouw grootmoeder ook iets te nauwe
contacten met koning Albert II? Geen probleem want alle
buitenechtelijke kinderen zijn vandaag even een prins en een prinses.

Zondag 22-11: Het heeft lang geduurd maar het moment is eindelijk
aangebroken, het is namelijk Patrouille vergadering. Vandaag verdelen
we jullie in vier top patrouilles: koekoek! ben jij ook zo anti-lopen? Het is
weer een (l)eeuw geleden dat we jullie hebben gezien, we verlossen
jullie uit de spanning.

Zondag 29-11: Trek je dansschoenen aan want het is vandaag Tok Tik
vergadering. We dansen de wop, de sewagig, de granade en de so say.
Breng een goedkope zonnebril en je hipste tok tik t-shirt mee als je kan.

Stevige linkerelleboog van
Servjètte D'tricht, Zoé D'Chousjette, Jean D'nive, Carte D'sis D'Jogi,
Bertha D'Grosse , Jérôme D'Saint Barbara.
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Givers
Heyo Chovers!
Wij met de giverleiding zijn best cool en hip en
hebben daarom een instagrampagina genaamd choverzzz. Je ziet daar
de foto's van de vergadering en zo van die zaken! dus volgen die handel!

Zondag 1-11: Vandaag is het Raketvergadering.

Zondag 8-11: GEEN VERGADERING. Maar ouderactiviteit. Meer info
volgt via mail.

Zondag 15-11: Ewa G WDJ? Meh nie veel. Netflix & Chill? Kom af, mijn
ouders zijn niet thuis xx

Zondag 22-11: Rol je spierballen, span die biceps en kom basic fit want
het is Sportacus-vergadering. Vandaag verbranden we calorieën alsof
we hout verbranden op het laatste kampvuur van het kamp.

Zondag 29-11: Neem vandaag je smartphone en je escape-skills mee
want het is J
 achtseizoen!  Maak jij deel uit van het winnende team?

Givers, hou jullie goed! Babbel met elkaar, bel, vraag af en toe hoe het echt
gaat! Veel liefde van ons
Ons Maria, Tante Katie, Noenkel Suyckens, Neefje Milan en veurzitter Florian
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