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Voorwoord
Beste ouders en leden,
Aan alle schone verhalen komt een eind: zo ook aan onze carrière
als groepsleiding bij de HDB.
Na twee jaar spektakel is dit onze laatste show: we hebben er met
volle teugen van genoten! Weer of geen weer, een pandemie
of geen pandemie, zoals een ware HDB’er zou zeggen: het was
weer zalig!
Wanneer de camion na het kapoenen- en welpenkamp van het
terrein afrijdt, nemen Vinnieboy, Birt, Lucky en Sepke het van
ons over. Wij hebben er alle vertrouwen in.
Maar onthoud: HDB is én blijft een wijvenscouts. <3
Grt, GRLzzz out
Marie, Anna, Myrte en Jade

Agenda
04/08 - 10/08: Kapoenenkamp
04/08 - 10/08: Welpenkamp
06/07 - 14/07: Wolokamp
04/07 - 14/07: Jogikamp
02/07 - 16/07: Giverkamp

Kapoenen
Ohayo kapoenen
We zijn aangekomen aan de laatste maand van het scoutsjaar!
Maar wees niet getreurd want het wordt weer leuk als altijd.

Zondag 1-5

Er
is
geen
vergadering
op
de
GEENVERGADERINGVERGADERING PS: Er is echt geen vergadering,
‘t is geen grap!

Zondag 8-5

Hopelijk kennen jullie de leiding nu al van binnen en buiten,
maar wij zijn niet de enige leiding op de scouts. Vandaag is
wisselen we als leiding van groep op de toepasselijk genoemde
SWITCHVERGADERING Dat word dus een verassing!

Zondag 15-5

Ave trouwe Legionairs van Belgica. Vandaag trekken we ten
oorlog tegen de woeste Galliërs en maken we van Ganda het
nieuwe Rome, voor de keizer! Haal die Gladii en Scuti maar
boven want het is ROMEINENVEREGADERING kom dis zeker
verkleed als een echte romein

Zondag 22-5

Smeer die kuiten in en trek jullie stapschoenen aan want het is
tijd om jullie trektochtkunsten aan het werk te zien. De leiding
kan het wel, een dag stappen maar kunnen jullie dat ook? We
zien het op de GROEPSWANDELING neem dus een rugzak met
water, lunchpakket, regenjas en zonnecrème mee. best draag
je ook stevige (stap)schoenen en een korte broek, welk weer
dan ook.
Dat was het dan Voor Dit jaar. Hopelijk vonden jullie het even
leuk als ons. We zien jullie terug op kamp, hopelijk tot dan! Een
laatste stevige linker van jullie leiding
Petro, Nala, Toto, Veva, Zazoe, Apo en Rikkie

Welpen
Hallo liefste welpen!
Ook deze maand hebben wij er weer super veel zin in! Het is al
weer mei en de zomer begint er weer aan te komen. Dit hebben
wij voor jullie in petto in mei.

Zondag 1-5

Geen vergadering Feestdag. 1 mei is er helaas geen vergadering
aangezien dit een feestdag is maar we zien jullie graag volgende
week weer terug!!!

Zondag 8-5

We zijn ondertussen al mei en sommige leiding heeft eens nood
aan wat verandering. Daarom is het vandaag Mix vergadering!
Vandaag zullen bijna alle leiding zich verdelen over alle takken.
Dit wil dus zeggen dat jullie eens een nieuwe leidingsploeg
hebben!!!

Zondag 15-5

Vandaag worden jullie allemaal voor ene dagje volwassenen.
Het is namelijk Maatschappij spel!!! Trek jullie strakste pak
maar aan en verdien geld als een businessman. Of werk je toch
liever als kok in een restaurant??

Zondag 22-5

Deze week is er geen echt vergadering het is namelijk
groepswandeling. Meer info hierover volgt in de mail.
Dit was het dan voor deze maand. Hopelijk zijn jullie elke week
talrijk aanwezig!!
Kigo, Rikki, Akela, Raksha, Bagheera, Shere Khan, Baloe en Phao

Wolo’s
Allerliefste schatten van Wolo’s,
Met een beetje triestheid, maar vooral met heel
veel goesting starten we aan de laatste scoutsmaand van dit
schooljaar! Er staan alweer heel veel leuke dingen gepland en wij
staan klaar om jullie nog een maand alles van onszelf te geven
(om daarna op te laden voor een spetterend kamp natuurlijk ;) ).

Zondag 1-5

Geen vergadering We verwachten jullie volgende week!

Zondag 8-5

Vandaag is het mix-vergadering!!! Op deze speciale vergadering
komt een andere leiding jouw vergadering verzorgen!! Wie zou
het zijn? En wat hebben ze je te bieden? Misschien is het wel je
leiding van vorig of volgend jaar!! Kom het te weten (en maak ze
het niet te gemakkelijk!).

Zondag 15-5

Het zat eraan te komen... Na een heel jaar vol spanning afwachten
is hij er dan uiteindelijk toch... We verwachten jullie zondag op
de voze vergadering!!!! Trek zeker niet je mooiste kleren aan,
maar wees maar klaar voor de vuilste (en leukste) vergadering
van het jaar!

Zondag 22-5

Vandaag is het groepswandeling! Allemaal samen trekken
we onze stapschoenen aan! We trekken eropuit en maken er
een mooie groepswandeling van. Zie komende mail voor meer
informatie.
Heel erg veel liefs en groetjes, en een stevige linker,
Oona, Marie, Joris, Simon Mini, Natan, Nancy, Fran en Simon

Jogi’s
Jowjowjowgiiii’s
Jipiieeee in mei legt de vogel een ei! Het is een nieuwe maand
met nieuwe activiteiten!

Zondag 1-5

Geen vergadering Sorry jogi’s! De leiding gaat
leidingsweekend en daarom is het geen vergadering.

op

Zondag 8-5

Mixvergadering Jippieee vandaag wordt de hele leidingsgroep
van HDB door elkaar gemixt! Jullie krijgen dus leiding van
anderen! Kom zeker in je groene broek en vergeet geen 50 cent.

Zondag 15-5

Voze vergadering Kom in je vuilste kleren en zet je maar al
schrap voor de vieze geuren, want het is voze vergadering!

Zondag 22-5

Groepswandeling Het is groepswandeling! Meer info volgt via
mail, maar zet deze datum alvast in jullie agenda! Neem alvast
een rugzak met water, lunchpakket, regenjas en zonnecrème
mee. best draag je ook stevige (stap)schoenen!
Stevige linker,
Tonuj, Aksis, Sacul, Nebrot, Eppes, Naj, Eoz

Givers
Jowjowjow best givers!
De maand mei is aangebroken! De laatste maand met
vergaderingen! Daarna even rustpauze (of examens?) in juni en
dan de kers op de taart: het buitenlands kamp!

Zondag 1-5

Vandaag is het geen
leidingsweekend!

vergadering... De leiding is op

Zondag 8-5

Vandaag is het mixvergadering! De leiding speelt citroen-citroen
en komt allemaal bij een andere tak terecht. Ook jullie hebben
vandaag dus nieuwe leiding! Zeker komen, want misschien leer
je wel leiding kennen die volgend jouw giverleiding wordt.

Zondag 15-5

Een vergadering die hopelijk op wieltjes loopt... vandaag is het
Wieltjesvergadering! Breng je favoriete wieltjesspeelgoed
mee: skateboard, rollerblades, steps... zorg ook voor een helm/
andere bescherming!

Zondag 22-5

De laatste vergadering van het jaar is aangebroken... we gaan
op groepswandeling Hou je mail in de gaten voor verdere
informatie.
Stevige linker
Bart, Mirthe, Cato, Mylan, Jejoen, Luckas en Serbaas

Stam
Heej liefste stamgangers
we zijn arm in de maand mei betaal je poef af, maar het wordt
leuk hoor.

Zondag 1-5

Ga niet naar de stam want het is Leidingsweekend ,er is dus
geen stammmmmmmm x

Zondag 8-5

Hey hoi, iedereen is naar het schijnt in de ban van De Mol, dus
het is DE MOL STAM! Feest! We kijken allemaal gezellig samen
naar de finale van De Mol! Je kan misschien wel pintjes inzetten
op wie jij denkt die de mol is :-0

Zondag 15-5

Wow wie is er gisteren gewonnen met Eurosong? Maakt
niet uit want we gaan genieten van elk liedje ooit want het is
EUROSONGSTAM! Dus leer de teksten maar uit je hoofd en kijk
zeker 14 mei naar de finale zodat je al helemaal in de sfeer bent.
x

Vrijdag 20-5

Hoor ik daar nu mensen in het nederlands zingen? Jaja want
het is TOP 50 NEDERLANDSTALIGE STAM! Vergeet zeker je top
5 niet door te sturen naar de stam! Leuk samen luisteren naar
Herman Van Veen en Wim De Craene en K3 en blabalabalabla x

Zondag 29-5

Michel Trivial Time! Want het is QUIZ STAM! x
KISSES
DE STAMLEIDING X

DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN GENT
Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen.
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).
OPENINGSUREN

woensdag tot en met vrijdag 14u tot 18u
zaterdag 10u tot 12u en 12u30 tot 18u
maandag, dinsdag en zondag: gesloten
WAAR KAN JE ONS VINDEN

Antwerpsesteenweg 242 - 9040 St.-Amandsberg (Gent)
09 223 84 42 - winkel.gent@hopper.be - www.hopper.be
Volg Hopper Winkel op Facebook.
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