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Voorwoord Groepsleiding
Dag allerbeste HDB-ers,
De maand april is weer voorbij gevlogen. Ondanks dat de
jongste takken opnieuw in groepjes van 10 spelen, werden er in
april weer talrijke scoutsherinneringen gemaakt! Zo gingen de
kapoenen op ienie-mini weekend en zijn ze nu hopelijk klaar
voor het scoutskamp deze zomer.
Een ander hoogtepunt in een HDB scoutsjaar is natuurlijk het
groepsfeest. Dit jaar gingen we voor een alternatieve versie, en
brachten de spaghetti avond tot bij jullie thuis via een afhaal
systeem. Het regenweer heeft ons niet tegengehouden om er
een fantastische dag van te maken. Heel erg bedankt voor de
vele bestellingen, hopelijk heeft het gesmaakt!

We beginnen aan de maand mei vol goede moed en vooral met
veel goesting! De zomerkamp kriebels beginnen al te komen...

Een stevige linker,

Myrte, Anna, Marie en Jade



AgEnDa

23 mei: groepswandeling

1 - 11 juli: Jogi- en Giverkamp

2 - 11 juli: Wolokamp

5 - 11 juli: Kapoenen- en Welpenkamp



Kapoenen

Dag liefste (b)engeltjes

De laatste maand met vergaderingen gaat van start,
maar niet getreurd want de tofste zondagen moeten
nog komen ;) Het zijn tenslotte de laatste scouteske activiteiten
voordat we met zen allen op kamp  vertrekken !!WHOOP WHOOP!!

Zondag 2-5: Durf jij wel eens stiekem mama’s hoge hakken of papa's
dure stropdas te passen? Ga dan nog eens piepen in hun kast, want
deze week is het GENDER SWAP VERGADERING! De jongens
komen verkleed als meisjes naar de scouts en de meisjes komen
verkleed als jongens! Dat is nog eens wat anders hé :D

Zondag 9-5: Welke gebakjes kunnen jullie al maken? En welke
culinaire gerechten hebben jullie reeds onder de knie? Of kunnen
jullie nog maar net een eitje maken? Jullie mogen het ons vandaag
allemaal komen vertellen op onze BAKE OFF VERGADERING! We
bakken/koken er samen op los! :P Oh en vergeet jullie koksmutsen
niet!!

Zondag 16-5: Liggen er in jullie kast ook kledingstukken die een
beetje eigenaardig zijn, felle kleuren bevatten of een gekke print
hebben? Dan is vandaag de dag om die eens aan te trekken, want
het is namelijk MARGINALE VERGADERINGGGG! Vraag gerust wat
hulp aan mama en/of papa bij het samenstellen van jullie
meesterwerken. Wij zijn al benieuwd naar jullie outfits!!

Zondag 23-5: Naar goede gewoonte gaan wij op onze laatste
scoutszondag voor kamp samen op tocht! Ook dit jaar steekt 'de
corona' weer een stokje voor ons fantastisch wandelplezier, maar niet
getreurd. We gaan samen, maar toch apart, op
GROEPSWANDELING! Meer info volgt. Het wordt weer zalig!

Zo, de laatste maand van het scoutsjaar zit erop! Tot in juli op
scoutskamp :)

Vele groetjes van Grootopa Apo, Oma Kora, Mama Veva, Gigi & Rikki



Welpen
Aller-,aller-, allerliefste Welpen,

we zijn op een of andere manier alweer aanbeland op
het einde van het jaar, maar niet getreurd: het is nog
niet gedaan!!! Omdat we het jaar goed willen afsluiten en er
uiteraard nog een prachtig kamp van willen maken vliegen we er
nog een keer goed tegen aan! Tot snel!

Zondag 2-5: Vandaag testen we niet meer of niet minder dan wie nu
eigenlijk écht het sterkste, slimste, knapste, creatiefste, scoutsste,
stoutste, snelste, sportiefste of stoerste geslacht is. Worden het de
jongens of de meisjes? Ga de strijd aan op de
Strijd-tussen-geslachten-vergadering!!!!! Trek je gepaste kledij
maar al aan, en tot zondag!

Zondag 9-5: Af en toe komt er op een donkere dag ineens een
waterig zonnetje tussen de wolken tevoorschijn, of is het nét warm
genoeg om al op je terras te gaan zitten met een lekker sapje in je
hand, soms moet je je zonnebril al weer aandoen wanneer je naar
buitengaat, of kan je zelfs je korte broek terug aandoen! We weten
allemaal stiekem wel wat dat betekent hé? De zomer komt eraan!!!
Trek jullie meest zomerse tenue maar aan en voor je het weet
genieten we vanuit een ligstoel in de zon van de
bijna-zomer-vergadering!

Zondag 16-5: Tiktaktiktaktiktaktiktak... Horen jullie dat ook? Kom snel
meer te weten op de terug-in-de-tijd-vergadering...
Tiktaktiktaktiktaktiktak...

Zondag 23-5: Naar goede gewoonte gaan wij op onze laatste
scoutszondag voor kamp samen op tocht! Ook dit jaar steekt 'de
corona' weer een stokje voor ons fantastisch wandelplezier, maar niet
getreurd. We gaan samen, maar toch apart, op
GROEPSWANDELING! Meer info volgt. Het wordt weer zalig!

Na een leuk jaar (dat nog niet volledig gedaan is!), zeggen we
vaarwel veel liefs (EN TOT OP KAMP!),

Akela, Baloe, Raksha, Chil, Phao en Kaa



WIST-JE-DATJES
1. Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
2. Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is?
3. Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
4. Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
5. Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt

kijken?
6. Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
7. Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen?
8. Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te

kijken?
9. Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens

uniek is?

10. Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?



Woudlopers
Jow jow lieve WOLO’S.

Het aftellen naar een onvergetelijke zomer kan nu echt
beginnen maar eerst staat er nog een onvergetelijke
maand vol scouts op het programma!

Zondag 2-5: Gisteren was het een speciale feestdag, dag van de
arbeid en omdat niemand dan moet werken zullen wij de dag erna
eens tonen wat echt werken is! Steek je handen uit de mouwen en
kom lekker mee klussen op de Klusjesman-vrouw vergadering!
Laten we samen weer mega zotte dingen bouwen.

Zondag 9-5: Wat is er leuker dan jezelf helemaal verkleden en
helemaal los gaan op de gekke hal muziek van de jaren 80? Wel
helemaal niks! Kom het beste van jezelf geven op onze Marginale
vergadering! Vergeet dus zeker jullie strakke blinkende trainingspak
niet.

Zondag 16-5: Scouts staat voor vuil maken, voor plezier maken, voor
lekker stinken als je thuis komt en zo veel meer! Wel wil je al deze
dingen waar maken dan ben je welkom op onze VOZE
VERGADERING! Kleren die vuil mogen worden zijn een must!
Mama’s en papa’s leg alvast jullie tuinslag en wasknijpers klaar!

Zondag 23-5: Naar goede gewoonte gaan wij op onze laatste
scoutszondag voor kamp samen op tocht! Ook dit jaar steekt 'de
corona' weer een stokje voor ons fantastisch wandelplezier, maar niet
getreurd. We gaan samen, maar toch apart, op
GROEPSWANDELING! Meer info volgt. Het wordt weer zalig!

Stevige linker,

Anna, Jarne, Junot, Marvin, Lant & Febe



Jogi's
Gegroet allen

Het is mei, episch. Na een sensationeel groepsfeest en
de heldendichtwaardige vergaderingen van april hopen
we dat jullie weer klaar staan voor een nieuwe maand.
Het wordt zoals altijd zwaar cho enzo. We gaan echt coole dingen
doen, geen zever. Zeker komen dus.

Zondag 2-5: Een wiel is een cilindrisch object dat samen met een as
voor lage weerstand zorgt bij het voortrollen. Kenmerkend voor het
wiel is dat het als vorm van voortbeweging twee losse delen nodig
heeft met daartussen een lager, iets wat in de natuur alleen bij
bepaalde prokaryoten voorkomt. Het is vandaag dus
wieltjesvergadering!!!! Neem jullie coolste object met wieltjes mee
en wij gaan rijden op dingen!!! bijvoorbeeld: skateboard, step,
rollerblades, fiets, driewieler of andere coole voertuigen.

Zondag 9-5: sus??? imposter???? amogus??? sus? de lichten gaan
uit aaaaaah. Het is AMOGUSVERGADERING!!!!!!!!!!! haha among us
natuurlijk. We kijken eens terug naar eerder dit scoutsjaar en spelen
among us maar dan in het echt. Pockelé is de imposter denk ik dus
stem op hem straks. Vergeet jullie 50 cent en groene broek niet he.
Als je verkleed kan komen, mag dat.

Zondag 16-5: Nog een maand en een half en we vertrekken op
kamp!!! Aangezien we nog niet zoveel vertrouwen hebben in jullie
kookkunsten doen we een woudloperskeuken!!!! Meer info volg nog
via mail.

Zondag 23-5: Naar goede gewoonte gaan wij op onze laatste
scoutszondag voor kamp samen op tocht! Ook dit jaar steekt 'de
corona' weer een stokje voor ons fantastisch wandelplezier, maar niet
getreurd. We gaan samen, maar toch apart, op
GROEPSWANDELING! Meer info volgt. Het wordt weer zalig!

Een stevige linker,

ersaavs, anj, aksis, ozë, ockpelé en erbt.



Givers
Hey liefste givertjes,

Hebben jullie weer zin in alle super leuke ultra wijze
vergaderingen? Wij alvast wel!!!!!!!

Zondag 2-5: Kuch kuch, snotter snotter. Voelen jullie zich wel gezond
en wel? Kom er achter op onze Pandemie Vergadering!!!!!!!! Pas op
jullie gaan ZIEK veel plezier te hebben!!!!!!

Zondag 9-5: I can show you the world!!!!!!!! Met deze wijze woorden
veroverde Aladdin het hartje van Jasmine, zijn jullie ook zo
betoverend? Kom dan genieten van onze Disney vergadering
Hakuna matata en ohana means family.

Zondag 16-5: Heb jij een eigenaardig, cool of gewoon weg epic
Talent? Verbaas ons dan alle bij de grote HDB talentenshow!!!! Wie
weet is er wel een prijs te winnen ;-)

Zondag 23-5: Naar goede gewoonte gaan wij op onze laatste
scoutszondag voor kamp samen op tocht! Ook dit jaar steekt 'de
corona' weer een stokje voor ons fantastisch wandelplezier, maar niet
getreurd. We gaan samen, maar toch apart, op
GROEPSWANDELING! Meer info volgt. Het wordt weer zalig!

een stevige elleboog van

Famuezeleerkracht Florian, Lampionverlichtende Lucas,
Mamahelpenbevallende Marie, Koolekikker Kato en (niet)

Mamahelpenbevallende Milan




