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Voorwoord Groepsleiding
Beste ouders en liefste leden

De kortste maand van het jaar is alweer voorbij.
We kregen het fantastische nieuws dat ons oudste leden
EINDELIJK terug naar de scouts konden komen! Hoewel scouts
voor iedereen op een ongewone manier doorging, in kleine
groepjes van slechts 10 personen, was het zeker meer dan
geslaagd!

Verder hebben wij in februari extra stilgestaan bij het verlies van
Robbe, die ons 1 jaar geleden te vroeg heeft verlaten. We willen
iedereen bedanken die ons op elk mogelijke manier gesteund
heeft of steunt in dit moeilijk afscheidsproces. Een dikke dikke
dikke merci. Wat missen we die kanjer.

Een stevige linker,

Anna, Jade, Marie en Myrte



AgEnDa

20 maart: HDB quiz

10 april: Alternatief Groepsfeest

1 - 11 juli: Jogi- en Giverkamp

2 - 11 juli: Wolokamp

5 - 11 juli: Kapoenen- en Welpenkamp



Kapoenen
Hallo daar lieve sloebertjes!

Het is maart, de maand van de laatste vrieskou en
de komende lente. Met langere dagen en, natuurlijk,
leuke vergaderingen! Jullie leiding heeft weer het bovenste uit
de kast gehaald om het gezellig, spannend en grappig te
maken!

Zondag 7-3: Kan een mier tot 20 keer zijn eigen gewicht tillen?
Hoe snel is een cheeta? Heeft een koe 4 magen, een octopus 2
harten en waarom steekt de kip nu eigenlijk echt de weg over?
Je komt het allemaal te weten op de DIEREN VERGADERING!
We sturen nog wel een mail met locatie en groepjes.

Zondag 14-3: “It’s one small step for men but one giant leap for
mankind!” dit waren de befaamde woorden van Neil Armstrong
toen hij als eerst mens een voet op de maan zette. We weten
nog zo weinig over de ruimte, maar daar gaan wij verandering
in brengen op de RUIMTEVAART VERGADERING! We sturen
nog wel een mail met locatie en groepjes.

Zondag 21-3: Aan de naakte takken komen groene knopjes
tevoorschijn. Vogels fluiten om ter luidst hun mooie melodietjes
door de frisse lucht. De dassen, vossen, en konijnen komen hun
holen terug uit, wanneer de dagen lengen en de lente nadert.
Het seizoen van leven en herleven, het is LENTE VERGADERING!
We sturen nog wel een mail met locatie en groepjes.

Zondag 28-3: Trompetten klaroenen, violen zingen en trommels
roffelen. De trombones, hoorns en tuba’s basten hun tonen door
de zaal. Het klinkt als muziek in de oren. Het is jullie beurt om
de muziek te doen klinken op de MUZIEK VERGADERING! We
sturen nog wel een mail met locatie en groepjes.

met de lente in zicht gaan we maart tegemoet. tot op de
vergaderingen allerliefste kapoenen!

Apo, Gigi, Rikkie, Veva en Kora



Beste ouders en sympathisanten,

We zien het elke zondag weer: ook jullie hebben
goesting om eens te spelen met de scouts!

U vraagt, wij draaien: speel zaterdag 20 maart
mee met onze online HDB quiz!

Inschrijven kan via deze link (teams van 2-5
spelers): https://forms.gle/xk2sqGFAZu3nnTPq7

Bekijk ook zeker eens ons facebook-evenement:
https://fb.me/e/yGCf8gy0

Hopelijk tot dan!

https://forms.gle/xk2sqGFAZu3nnTPq7?fbclid=IwAR2qE8dayQ8v4_XduJt_OabN7AzlRQzLC_g3Hw9eaFvfpmHUxvdIKErzSQU
https://forms.gle/xk2sqGFAZu3nnTPq7
https://fb.me/e/yGCf8gy0


Welpen
Hey hoi aller aller liefste welpjes!

Ook deze maand staan wij voor jullie klaar met een
hoop vergaderingen boordevol plezier! Zijn jullie er
klaar voor? Wij alvast zeker wel!

Zondag 7-3: Hebben jullie ook altijd al in een koninklijk paleis
willen wonen? Met draken willen vechten? De mooiste kleedjes
en scherpste zwaarden willen hebben? Dat kan vandaag
allemaal op de Prinsen-en-prinsessen-vergadering! Doe jullie
mooiste prinsen en prinsessen kleren aan en maak jullie klaar
om een koninklijk leventje te leiden.

Zondag 14-3: Het is nu officieel een jaartje geleden dat corona
voor onze deur stond. Al een jaar leven we op anderhalve meter
afstand en met handjes droog door de ontsmetting. Maar
vandaag maken we hier een heus feest van, want het is corona
verjaart-vergadering! Ja ja, vandaag gaan we samen corona's
verjaardag vieren. Trek al maar je beschermingspakken aan
want vandaag kijken we wie er echt immuun is!

Zondag 21-3: Het is zo ver, de lente staat voor de deur! Vandaag
staat de vergadering volledig in teken van de lente, het is
bloemetjes-en-bijtjes-vergadering! De vogeltjes beginnen
terug te fluiten, de beren kruipen uit hun holletjes en de bijtjes
zijn klaar om ons terug te prikken. Wat kan de lente toch mooi
zijn! Komen jullie vandaag mee met ons van het lente-zonnetje
genieten?

Zondag 28-3: Heb jij net als Neil Armstrong al eens voet op de
maan willen zetten? Of ga je liever op zoek naar water op mars?
Misschien zie je wel een marsmannetje, of een UFO! Deze
vergadering bouwen we een ruimteschip en vliegen we het
universum in. Ja ja, het is ruimte-vergadering!

Een stevige linker,

Akela, Raksha, Baloe, Kaa, Phao en Chil



Woudlopers
Wassup Wolo's :o

Het is al maart, gastjes! De maand dat de lente
begint en dus de maand van de bloemetjes en de
bijtjes en van de koetjes en de kalfjes. Voor de rest is
er niet echt veel speciaal aan maart, mmmaaaaarrrr tis wel weer
een maand vol scouts plezier, dus kom af!!!

Zondag 7-3: Het is eindelijk zo ver, na een eeuwenoude vete
tussen de de Cemi en Acid fans zal het nu eindelijk
uitgevochten worden in een epische SIEM VS ACID BATTLE
Vergadering! Maak je borst maar al nat en train je Mortal
Kombat skills maar goed want het wordt pittig bloederig!

Zondag 14-3: In tijden van AI en zelfrijdende auto's moet ook de
conservatie scouts toch eens mee met hun tijd. Daarom is het
dringend tijd dat de wolo's zich wat gaan verdiepen in de
Technologie Vergadering! Disclaimer: het aanwezig zijn van
ontploffende Space-X raketten is niet uitgesloten!

Zondag 21-3: "Het is lente, het is lente en ik word daarvan zo
lente moe", een paar inspirerende woorden van de enige echte
kabouter Lui van Plop. Om de lente te vieren blijven we in
dezelfde sfeer van classic kinderprogramma's met SPRING de
wereld in vergadering!

Zondag 28-3: Uuuuujjjjjj, het is weer zomeruur! Dat moeten we
vieren. Dus wat kan er ons nog meer in de zomersfeer brengen
dan Hawaiï Vergadering! Zet de pina colada maar koud en trek
je strakste speedo maar aan!

Stevige linker elleboog

Anna, Febe, Lant, Jarne, Marvin en Junot





Jogi's
Ewa dreries

We mogen nog steeds in het echt vergaderen, dus
allemaal komen!

Zondag 7-3: Vandaag is het Pockelé wordt 30 jaar
vergadering! Welkom op zijn verjaardagsfeestje!

Zondag 14-3: Vandaag is het Pi-vergadering! We eten pi-zza,
spotten occa-pi-s en we doen pi-pi! En we formeren vandaag in
een cirkel!

Zondag 21-3: Vandaag is het Lente-vergadering! Iets met
bloemetjes. Kom het allemaal te weten op de vergadering!

Zondag 28-3: Vandaag is het jonkheren-en-ridderinnen-
vergadering!

Stevige linker,

Jen, Bart, Siske, Zoa, Pockala en Sarvees



Givers
Givers!

We gaan onze 3e actieve maand van het jaar in!!!!
Spannend hoe dit nog zal aflopen! We gaan er
alleszins van profiteren en ons weer goed amuseren op de
scouts deze maand!

Zondag 7-3: Haal jullie foute T2 kleren maar uit de kast en steek
een kauwgom in uw mond. Vandaag begeven we ons naar het
randje van de samenleving op de Marginale vergadering!

Zondag 14-3: Vorige maand hebben we Valentijn een beetje
links laten liggen, maar geen nood! We laten jullie verliefde
hartjes niet in de steek, want vandaag is het First dates
vergadering! Denk maar al eens na of je een honden- of katten
persoon bent, een ochtend of avond persoon, een billen of- nee
nee die kant gaan we niet op.

Zaterdag 20-3: Vanavond spreken we af om 20u op de
vrijdagsmarkt (aan dat standbeeld daar zo in het midden).
Joepie we doen een stadsspel!!! De vergadering duurt tot 22u.

Zondag 28-3: Ik mis de zatte mensen in de meersen, de BH's die
aan het plafond hangen en de avond niet overleven, de zaal die
praktisch leeg is na 01u omdat het meeste volk dan naar huis is,
de smurrie op de grond, en het DANSEN natuurlijk. En wat mis
jij? Ontdek het op de U Ma vergadering!!

Salut, au revoir et bon chance avec la vie,

Kato, Suykens, Milan, Florian en Marie




