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Voorwoord Groepsleiding
“Dag ouders, dag leden, dag allen

Ondanks het feit dat we nog steeds in een pandemie zitten
hebben we toch wat lichtjes aan het einde van de tunnel!
Eerst en vooral is er het goede nieuws dat kinderen onder 13 jaar
in groepjes van 25 naar de scouts mogen komen! Ook de
oudere leden zijn nog steeds van de partij, dus we zijn blij dat
onze werking niet meer stilvalt.

Verder hebben we nog een aantal dingen om naar uit te kijken!
20 maart hebben we gequizd, bedankt om jullie zo massaal in
te schrijven, we hebben er alvast veel goesting in!
En dan komt in april het weekend dat normaal het hoogtepunt
van het jaar voor ons betekent, maar dit jaar toch net iets anders
zal verlopen: we doen een alternatief groepsfeest! Zoals jullie in
het vorige Huberke al gelezen zullen hebben, zal het dit jaar een
afhaal feest worden. Maar we gaan er alles aan doen om de
woodfuif-en groepsfeestsfeer bij jullie in huis te halen. Meer info
volgt online.”

Dit voorwoord werd geschreven voordat de nieuwe
maatregelen genomen werden

Een stevige linker

Anna, Jade, Myrte en Marie



AgEnDa

2 april: Weekend Kapoenen

5 - 10 april: Midweek Wolo’s

10 april: Alternatief Groepsfeest

1 - 11 juli: Jogi- en Giverkamp

2 - 11 juli: Wolokamp

5 - 11 juli: Kapoenen- en Welpenkamp



Kapoenen
Gegroet lievelingetjes!

De bloemetjes staan in bloei en de bijtjes staan
paraat, de lente is in het land! Hopelijk schijnt de zon
elke dag en kriebelt het om buiten te spelen en vriendjes te
maken op de scouts... LET’S GO!

Weekend 2-4: WAJOOOOO wij gaan op... Daar komt ie.....
WEEKEND! Wij hopen dat de regering ondertussen goed
nieuws heeft gebracht. We gaan ons suuuuper hard amuseren,
lekker eten en ons heeeeeel vuil maken als we willen! We
oefenen al eens om op kamp te gaan. Meer info volgt via mail!

Zaterdag 10-4: Een Woodywoodfuif zit er dit jaar helaas niet in...
Ook jullie mama's en papa's kunnen niet uit de bol gaan later op
de avond... Allemaal heel jammer, maarrrrrrr vandaag is wel het
ALTERNATIEF GROEPSFEEST! Bestel nog snel je spaghetti met
zelfgemaakte saus en geniet er van bij jouw thuis.

Zondag 18-4: Wat is jullie lievelings sport? Voetbal, ballet,
turnen, paardrijden of korfbal? Wie is het beste in welke sport?
Zweten, zweten, zweten! Dat is het plan voor vandaag! Het is
namelijk SPORTVERGADERING! Trek jouw beste sportoutfit aan
en toon wat je in je mars hebt!

Zondag 25-4: Wiejoewiejoewiejoe! Branden blussen, katten uit
bomen halen of water uit je kelder pompen: dit zijn slechts een
paar taken van de helden tijdens de BRANDWEER
VERGADERING! Help jij ons met blussen? Wij branden van
verlangen.

Zo, dit was het weer voor april. Wij kijken uit naar het kamp en
het einde van Corona, jullie ook? Veeeeeeeel kusjes en knuffels,

Gigi, Rikki, Apo, Veva en Kora



Welpen
Gegroet allercoolste welpen,

Na al het plezier in maart kijken wij al uit naar de
leuke tijden die we in april samen zullen beleven!
We hebben weer een maand bomvol gekke vergaderingen voor
jullie georganiseerd. Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin is
als wij!

Zondag 4-4: Jullie hebben deze voormiddag misschien al wel
wat paaseitjes gevonden in jullie tuin, maar wij zijn er zeker van
dat de paashaas ook veel lekkers voor jullie heeft verstopt op de
scouts! Kom naar onze prachtige Paashaas vergadering en
ontdekt wat de paashaas en zijn kameraden voor jou in petto
hebben vandaag!

Zaterdag 10-4: Hmmm, wat ruikt het lekker bij jullie thuis!
Thuis? Ja! Vandaag genieten we met z'n allen van onze heerlijke
HDB spaghetti want het is Spaghetti avond (bij je thuis)!
Zondag is jullie leiding nog volop aan het verteren van al die
Italiaanse specialiteiten en zal er helaas geen vergadering zijn.

Zondag 18-4: Slinger jij ook zo graag aan lianen? En ben je
graag op pad in het bos? Dan is deze Oerwoud vergadering
echt iets voor jou! Verkleed jezelf als een dier uit de jungle of
doe je safari-kleren aan. Vandaag gaan we samen op avontuur!

Zondag 25-4: 10 kleine visjes die gingen naar de zee. 'T is goed
zei de moeder, maar ik ga niet mee.
Maaar: jij komt toch wel mee naar de Diep in de zee
vergadering? Pak je duikbril en zwempak mee, vandaag duiken
we onder in de blauwe zee! Blub, blub, blub blub blub blub blub.

Voila, dat was alweer de maand april. Heel veel groetjes en een
stevige linker,

Raksha, Chil, Kaa, Phao, Akela en Baloe



Beste ouders, leden en sympathisanten

Ook dit jaar zullen we ons 100-jarig jubileum niet kunnen vieren zoals
gepland, maar niet getreurd: wij brengen de spaghettiavond tot bij
u! Er zijn drie verschillende pakketten beschikbaar om te bestellen
zodat je thuis een HDB spaghettiavond kan houden. Bij elk pakket
kan er gekozen worden voor vegetarische saus.

Op zaterdag 10 april kan je vanaf 16u je pakket ophalen, meer info
over de tijdssloten volgt later.

Bestellen kan tot en met 4 april 2021 via onderstaande link:

https://www.cognitoforms.com/... /HDBAlternatiefGroepsfees...

Betalingen gebeuren via overschrijving:

BE38 1030 2756 7872

Mededeling: "Groepsfeest + bestelnummer" (zie forms)

Een stevige linker,

De HDB leidingsploeg

https://www.cognitoforms.com/HDBScouts/HDBAlternatiefGroepsfeest2021?fbclid=IwAR2whuKLpRsQb18vngRHdCyXRUjZ3ymElK3zLlutQRvPF_Wz8ZoMUl-nR8A


------------------------

BASISPAKKET (€20)

------------------------

1 L spaghettisaus (3-4 porties)

1 pak spaghetti (500g)

Kaas

Geel en groene onderleggers

---------------------------

DELUXE PAKKET (€25)

---------------------------

1 L spaghettisaus (3-4 porties)

1 pak spaghetti (500g)

Kaas

Geel en groene onderleggers

1 Turks brood

1 mini kampvuurboekje

1 HDBriquet (aansteker)

4 theelichtjes

-------------------------------------

SPECIAL DELUXE PAKKET
(€40)

-------------------------------------

1 L spaghettisaus (3-4 porties)

1 pak spaghetti (500g)

Kaas

Geel en groene onderleggers

1 Turks brood

1 mini kampvuurboekje

1 HDBriquet (aansteker)

4 theelichtjes

1 fles RoomeR of Pompierke

-----------------------

SAUS APART (€15)

-----------------------

1 L saus als extraatje bij een
pakket of om in te vriezen,
voor familie, vrienden of
kennissen, ...



Woudlopers
Dag super coole Wolo’s!!
Het is alweer april! De maand waarin we stomme
lollen maken en de paashaas langs komt! Maar
natuurlijk ook weer een maand met super coole vergaderingen!
Dus zeker afkomen!!!

Midweek 5 tot 10 -4: Een MIDWEEK is iets wat jullie normaal
nog wel vaker gaan doen, maar op dit moment nog nieuw is
voor jullie. Het komt erop neer dat we een week lang samen
speeltjes gaan spelen. Het is met overnachting, dus het is ook al
een soort voorproefje van kamp! Meer info volgt via mail!

Zondag 11-4: Vandaag is er geen vergadering aangezien het
ALTERNATIEF GROEPSFEEST is. Jullie kunnen online spaghetti
bestellen en deze overheerlijke maaltijd dan (spijtig genoeg)
thuis verorberen!

Zondag 18-4: Het is nu al even lente en wij vinden dat daar een
al dan niet frisse duik bij hoort. Daarom gaan we gaan
ZWEMMEN!! We spreken af aan de blaarmeersen, in perfect
zwem ornaat!

Zondag 25-4: Vandaag doen we een soort sluipspel! Kom zo
onherkenbaar mogelijk naar het stad, we doen namelijk een
STADSSPEL!! iedereen van jullie zal een speciale opdracht
krijgen om uit te voeren, maar meer info volgt via mail!

Stevige linker elleboog

Anna, Febe, Lant, Jarne, Marvin en Junot



Jogi's
Sheeeeeesh welpen

Haha dat moest jogi's zijn natuurlijk, GEPRANKT!!!!
Hopelijk hebben jullie een leuke 1 april gehad en
staan jullie klaar voor deze spectaculaire maand vol
vergaderingen en spaghetti, joepieeee!

Zondag 4-4: Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het
liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren
deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan,
op de derde dag na zijn kruisiging. Het christelijke Pasen
verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het
kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren. Het is dus
PAASVERGADERING!!! Vergeet jullie groene broek en €0.5 niet.

Zaterdag 10-4: Vandaag is het Alternatief Groepsfeest!!! Geen
vergadering dus maar wel super lekkere spaghetti die je online
kan bestellen. Tot volgende week dan maar!

Zondag 18-4: Een krijgsmacht is een geheel van door een staat
opgerichte gewapende organisaties en ondersteunende
voorzieningen ten dienste van de militaire implicaties van het
buitenlands beleid. Het is dus LEGERVERGADERING!!! Kom
zeker want het wordt weer zalig en vergeet zeker je 50 cent niet,
verkleed komen mag.

Zondag 25-4: Een sport kan omschreven worden als een fysieke
krachtmeting (bijvoorbeeld zwemmen), fysiek spel (bijvoorbeeld
voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op
reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld
kan worden. Vandaag is het dus SPORTVERGADERING!!!!! We
gaan vandaag sporten enzo, zeer leuk. Vergeet ook deze keer je
50 cent niet en kom in je sportiefste outfit want het wordt echt
epic.

Stevige linker,

ʇɹǝᙠ uǝ ǝ̗lǝʞɔoԀ 'uɐſ 'ɐʞsıS 'ëoZ 'sɐɐʌɹǝS



Givers
Hey hey hey giverssss

Met de lente en paaseitjes in zicht, hebben wij weer
gigantisch veel zin in spetterende scouts maand!
Hopelijk jullie ook ;)

Zondag 4-4: Wie houdt er nu niet van heerlijke paaseitjes
rapen in het zonnetje? Vandaar houden wij een
Paasvergadering!!! Bonuspunten voor iedereen die verkleed
komt als een paashaas ;)

Zondag 11-4: Geen vergadering, want jullie zijn allemaal
welkom om samen met ons het alternatief groepsfeest te
vieren! Bestel allemaal spaghetti online, kom deze afhalen en
geniet, hmmmmm!!!

Zondag 18-4: We gaan terug naar onze kindertijd in deze
vergadering: wie hield er nu niet van barbie en ken? In deze
vergadering ontdekken we in welke giver een barbie of ken
verscholen zit, kom het allemaal te weten in de Barbie en ken
vergadering!

Zondag 25-4: Aangezien onze vorige marginale vergadering zo
hard gefaald was doen we hem gewoon opnieuw! Verkleed je zo
goed als mogelijk op de Marginale vergadering!

Tot zondaggggg!!!!

Milan, Suykens, Marie, Florian en Kato




