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VOORWOORD GROEPSLEIDING 

VOORWOORD REDACTIE 

Beste leden van de partij 
 
Aangezien de groepsleiding geen voorwoord doorstuurde, hebben wij 
een paar puntjes voor op de agenda. Die zouden we graag even met 
jullie delen. Voor we beginnen een update over Jasper: hij is blijkbaar 
al drie maanden verdwenen. We hebben via de koolstofmethode 
achterhaald dat het papier al drie maanden oud was, en dat zijn verslag 
er zo lang over heeft gedaan om ons te bereiken. Hij is dus al veel langer 
weg dan we eerst dachten. Hij vertelt het jullie zo meteen zelf. 
 
Ten eerste zouden wij graag een enquête afnemen bij jullie. Zoals jullie 
allemaal weten heeft het redactionele schip sinds dit jaar een nieuwe 
bemanning. Dit heeft onder meer voor een stortvloed aan inspiratie 
gezorgd, en een hoop slechte metaforen. Nu is het voor ons belangrijk 
te weten in hoeverre dit geapprecieerd wordt. Daarom zouden wij jullie 
feedback willen. Om te voldoen aan alle regels van de kunst, gaan we 
steekproefgewijs jullie mening opvragen op de inschrijvingsavond, in 
juni. Wij zijn dan ook slechts een mondstuk van de scouts, en jullie 
onze muzen. Voor complimenten, commentaar, klachten en 
doodsbedreigingen, contacteer joenes@gmx.com 
 
Ten tweede heeft een van ons zijn eerste journalistisch onderzoek 
afgerond. Hij is niet met zijn gat in de boter gevallen, maar heeft zich 
wel verdiept in de wereld van de zuivelproducten. Een heuse reportage 
over de voordelen van Joyvalle™ vindt u verderop in dit boekje, naast 
de overige kolder (lees: maandprogramma’s).  
 
Ten laatste willen we ook aankondigen dat we een politiek platform 
zullen opstarten. We maken ons geen illusies over absolute 
meerderheden, maar we gaan er wel van uit dat een gemeentelijk 
bestuur vormen zonder ons geen mogelijkheid zal zijn. We zijn nog druk 
bezig ons manifest af te werken, maar u kan zich verwachten aan een 
sterk beleid, met een enorme focus op politiek. 
 

Avanti, en tot de volgende 
De Redactie 

 

mailto:joenes@gmx.com
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AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

6 APRIL 

Woodfuif 

7 APRIL 

Spaghettiavond 

27-29 APRIL 

Kapoenenweekend II 

11-13 MEI 

Jogi-Weekend (3) 

20 MEI 

Groepswandeling 

1-11 JULI 

Jogi- en giverkamp 

2-8 AUGUSTUS 

Kapoenen- en welpenkamp 
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MOP VAN DE MAAND! 

Beste lezers, fans en superfans van de mop van de maand. We zijn al 
aan de voorlaatste mop van de maand gekomen dus willen we toch nog 
eens meegeven dat jullie nu toch al eens rond moeten beginnen kijken 
op zoek naar een moppenboek om de maanden juni, juli en augustus 
te overbruggen. In deze drie maanden zullen jullie het zonder ons 
moeten stellen. Een Huberke uitgeven in deze maanden heeft niet zo 
veel zin omdat er dan geen vergaderingen zijn en er bijgevolg geen 
maandprogramma’s moeten gecommuniceerd worden. Natuurlijk 
weten we wel dat jullie het Huberke eigenlijk niet voor de 
maandprogramma’s lezen, deze zijn eigenlijk bijzaak, maar toch 
hebben we van de groepsleiding nog geen toestemming gekregen een 
Huberke uit te geven zonder maandprogramma’s. Een schande. Maar 
nu verder naar de mop van deze maand, de maand waarin onze 
favoriete dag valt. U raadt het al, 1 april, Pasen. 
 
Dag Baloe, echte Baloe, vandaag mag jij een mop vertellen 
Eindelijk, hier kijk ik echt al drie maanden naar uit. Stan ook. Hoop 
ik. 
 

Heb je ook een mop meegebracht? 
Ja hoor. Hier is ze: met wat bakt een computer een taart? 
 

Geen idee? Vertel maar… 
Met e-meel. 
 
Echt een zotgoeie mop, wat vind je hier zo grappig aan? 
Dat het woord meel en mail eigenlijk hetzelfde uitgesproken worden 
vind ik wel echt grappig. Wat ik eigenlijk ook hilarisch vindt, is dat 
een computer eigenlijk helemaal geen taart kan bakken! Computers 
doen dat helemaal niet! Echt grappig! 

 

We zijn helaas aan het einde van de pagina gekomen… wie 
nomineer jij voor de volgende maand? 
Wel, voor volgende maand nomineer ik één kapoen, één welp, één jogi 
en één giver om hier een korte mop te vertellen! Dat lijkt me wel leuk! 
 
Super, u leest het beste lezer, volgende maand leest u hier een mop 
van zowel een kapoen, een welp, een jogi als een giver! Tot de 
volgende! 
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MAANDPROGRAMMA KAPOENEN 

Allerliefste kapoentjes! Na afgelopen maand 
met maartse buien, hopelijk deze maand niet 
al te veel aprilse grillen! Ook nu staan wij 
weer elke zondag klaar om jullie (en onszelf) 
te entertainen!  
 
ZONDAG 1 APRIL: GEEN VERGADERING. 
Vandaag is het Pasen, de leiding moet 
allerlei paaseieren gaan zoeken dus wij 
kunnen jammer genoeg geen leiding geven vandaag. Nee het is geen 
grapje. 
 

VRIJDAG 6 APRIL: Vanavond is het de leukste fuif van het hele jaar: 

WOODY WOODFUIF! Jullie kunnen samen met de welpen van 18u tot 
20u de beentjes komen losschudden in de Emiel Claeyslaan 4 
(jogiterrein). Dit alles voor slechts €1. Zaterdag 7 april hopen wij jullie 

ook te verwelkomen op de SPAGHETTIAVOND, een weekend bomvol 

scouts dus! Meer info op pagina 6. 
 
 
ZONDAG 15 APRIL: Aangezien de vorige editie van deze vergadering 
een beetje in het water (nu ja, sneeuw) is gevallen doen we hem gewoon 

opnieuw! WIELTJES 2.0 VERGADERING!!! Jullie mogen zelf ook iets 
meenemen met wieltjes; van rolstoel tot rolschaatsen, zolang het rolt is 
het goed! 
 
 
ZONDAG 22 APRIL: Vandaag is het MIXVERGADERING. Vandaag leer 
je allemaal nieuwe leiding kennen! Enkel Mathilde blijft bij jullie om 
alles in goede banen te leiden! 
 
 

VRIJDAG 27 TOT ZONDAG 29 APRIL: Joepiee!!! WEEKEND! Meer 

info volgt via mail! 😉  
 
 
 

 
Een stevige linker 

Junot, Oona, Mathilde, Servaas, Jade, Robbe en Kato 
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GROEPSFEEST! 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in 2018 opnieuw ons 
groepsfeest, een weekend waar velen van jullie waarschijnlijk steevast 
naar uitkijken! Een weekend vol plezier voor elke generatie. We hopen 
dat jullie ook dit jaar talrijk aanwezig zijn. 

VRIJDAG 6 APRIL kunnen jullie de dansvloer onveilig maken op onze 

befaamde (WOODY) WOODFUIF. 

• Van 18 uur tot 20 uur verwelkomen we de KAPOENEN en 

WELPEN. Vergeet zeker je €1 niet! 
• Tussen 19 uur en 21 uur zijn de jogi’s welkom! Nogmaals, vergeet 

je €1 niet! 

ZATERDAG 7 APRIL zijn jullie allemaal welkom vanaf 18 uur om te 
genieten van onze heerlijke SPAGHETTI met aansluitend een 

supergezellig KAMPVUUR om een warme babbel te doen met een 

(on)bekende. In de namiddag, vanaf 14 uur, zijn de jogi’s en givers ook 
welkom om te sjorren! 

Om te zorgen dat wij voor iedereen genoeg eten voorzien, is het 
belangrijk dat jullie zich op tijd inschrijven. Daarom hanteren wij een 
GOOGLE DOCUMENT. Wees snel, want jullie hebben maar tijd tot 31 

MAART! (www.hdb-scouts.be) 

Er is keuze tussen "gewone" en vegetarische spaghetti. We hanteren 2 
tarieven: volwassenen betalen € 12 en kinderen (tot 12 jaar) betalen 
€ 10. Ook voor deze activiteit bestaat er scouting op maat, indien u 
hiervan gebruik wilt maken verzoeken wij u om de groepsleiding te 
contacteren via hdbgroepsleiding@hotmail.com. 

Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer: BE38 1030 
2756 7872 met als mededeling [NAAM + GROEPSFEEST]. 

Als u hebt overgeschreven is het vanaf 4 APRIL is het mogelijk om de 

kaarten af te halen op ons terrein in de E. Claeyslaan tussen 10u en 

18u. Indien dit niet lukt is het ook mogelijk om de kaarten de avond 
zelf af te halen (met een langere wachttijd...) 

 

  

http://www.hdb-scouts.be/
mailto:hdbgroepsleiding@hotmail.com
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HDB GAAT VREEMD: BETTIE IN PERU 

Heyoo, op naar mijn laatste weekje in Cuzco om 
daarna verder te reizen met vriendinnen richting 
Ecuador! Nu woon ik niet meer in een gastgezin 
maar in een appartement met nog 6 andere 
Hollandse meisjes wat op zich wel leuk is want we 
doen alles samen! Naast mijn vrijwillgerswerk en de 
Spaanse lessen doen we vaak tripjes zoals: Puno en 
het Titicacameer. We hebben eilanden bezocht op 
het Titicacameer, het hoogste bevaarbare meer ter 
wereld, en carnaval gevierd in Puno. In Puno waren 
er danswedstrijden op straat en hadden ze allemaal 
kleurrijke typische Peruaanse pakjes aan.  
 
Curahuasi: Ik ben Solange ook een weekendje gaan bezoeken op haar 
vrijwilligerswerk. We hebben ook 1 nachtje gekampeerd bij de hotsprings in de 
buurt van haar project. 

 
Valle sagrado (sacred valley tour) en rainbowmountain: omgeving van Cuzco met 
inca ruïnes, deze heb ik een stuk met de mountainbike gedaan wat vet eng was 
maar toch overleefd. 

 
Lares: weekendje kamperen bij de hotsprings in Lares maar uiteindelijk was dit 
helemaal mislukt omdat we geen tent meehadden, inderdaad zeer achterlijk. Dus 
zijn we in een hosteltje beland paar kilometer verderop. 
 
5 daagse trek Salkantay: dit was tot nu toe de leukste trip ook al was ik 3 dagen 
ziek... but I made it!!! 5 dagen trekken met als eindbestemming Machu Picchu. De 
eerste dag was alleen klimmen om dan het mooie Humantay lake te bezoeken. De 
tweede dag was het stijgen tot we de Salkantay mountain (6300m) goed konden 
zien, daarna dalen en kwamen we terecht in de jungle, opeens 20 graden warmer. 
De volgende dag wat getsjollt door de jungle en lekker genoten in hotsprings. De 
voorlaatste dag naar Aguas Calientes gewandeld (dorpje vlakbij Machu Picchu). 
Laatste dag, onze eindbestemming Machu Picchu. Uiteindelijk was de Salkantay 
trek veel leuker en gezelliger dan Machu Picchu omdat er daar geen irritante 
toeristen zijn. 

 
Ahaaaa we hebben ook geziplined op 300 meter hoogte met ziplines van 1km lang. 
4 dagen jungle, Tambopata: aapjes, kaaimannen, luiaarden, prehistorische vogels, 
tarantulas, papegaaien,... gezien. Native family bezocht, geziplined, gezwommen en 
visjes gevangen en voornamelijk dieren spotten natuurlijk. 

 
Bolivia (Copacabana en La Paz): Daar moest ik even heen omdat m’n visum bijna 
verliep. Copacabana is ook een stadje aan het Titicacameer. 2 dagen in Copacabana 
geweest en 2 in La Paz. 

 
Naast al deze tripjes is Cuzco nog steeds de leukste stad!!! De sfeer is ook toopp, 
daardoor ben ik wel 4 dagen in het ziekenhuis beland... Het was carnaval in Cuzco 
en hier wordt het op een heel andere manier gevierd. Iedereen komt op straat en 
smijt met waterballonnen en spuit met serpentinespray, de blanke mensen zijn 
natuurlijk hun doelwit. Van het serpentinespray is er te veel in m'n oog terecht 
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gekomen waardoor er een gat in mijn hoornvlies zat. Dit deed verschrikkelijk veel 

pijn en ik kon een paar dagen niets zien. Maar nu is alles weer in orde Ik heb 
2 weken vrijwilligerswerk gedaan met kindjes in een arme wijk in Cuzco. Het was 
een naschoolse opvang waar we dan samen hun huiswerk maakten, vieruurtje aten 
en vooral veel spelletjes speelden. De kindjes waren echt schatjes!! 

 
Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan met rescued animals in een zoo. We hadden 
het niet zo naar ons zin, de vrijwilligers moesten al het vuile werk doen, zoals 
kuisen, wat wel een beetje te verwachten was. Maar wel leuk om af en toe eens met 
de aapjes te spelen en eten te geven aan de dieren. Zeer spijtig dat ik hier nog maar 
een weekje blijf in Cuzco want ik voel me hier helemaal thuis, dat is het leuke aan 
2 maand in dezelfde stad wonen. Maar heb natuurlijk ook wel zin om verder te 
reizen! 

Hasta la vista!!! 
Bettie 

HDB GAAT VREEMD: MARIE IN ARGENTINIË 

Hey iedereen! 
Het is best lang geleden dat ik geschreven heb en dit komt vooral 
doordat er niet zoveel gebeurd is de laatste 2 maanden. Ik had 

namelijk nog steeds vakantie 😊. Argentijnen doen niet zoveel in 
hun vakantie, op kamp gaan met de scouts bijvoorbeeld doen ze 
hier niet (de scouts is hier helaas niet zo populair als in België).  
 

Dus omdat ik mij moet aanpassen aan de Argentijnse cultuur 
heb ik ook niet veel meer gedaan dan uitgaan en met vrienden 
afspreken. Uiteindelijk heb ik mezelf wel wat gitaar aangeleerd 
omdat de verveling op sommige dagen wel heel groot werd. Maar 
goed, al bij al was mijn zomervakantie in een woord zalig.  
 
In februari ben ik met mijn gastfamilie op reis naar de zee 
gegaan. Ik heb in de Atlantische Oceaan ónder Zuid-Afrika 
gezwommen! Met golven tot 3m hoog, ’t was best wel cool. Het was ook heel tof om 
eens twee weken alleen met mijn gastfamilie te zijn zonder dat we iedere dag 
verplichtingen hadden, ik heb ze toch wel wat beter leren kennen.  
 

Deze week is mijn vakantie dan eindelijk op z’n einde gelopen en ben ik aan de 
universiteit gestart om muziek te studeren! Ik weet niet of ik dit al eerder had 
verteld maar omdat ik mij nogal verveelde op school voor de vakantie mag ik nu 
gaan studeren aan de universiteit in mijn laatste maanden hier. Ik kan nog niet 
zoveel vertellen over mijn lessen want ik heb er nog maar 2 gehad, koor en vioolles. 
Ik ga wel eindelijk serieus tango leren! Wat tot nu toe nog niet echt het geval was, 
ik betwijfel of mijn vorige vioolleraar viool speelde, maar bon, dat is dan weer zoiets 
typisch Argentijns. 
 
Hier laat ik het bij, volgende maand meer over mijn studies hier! 

Muchos saludos 
Marie  
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HET ANAGRAMSPELLETJE 

Een anagram is een door letterverplaatsing ontstaan woord of 
ontstane woorden uit een ander woord of andere woorden. 
Wij hebben enkele namen, scoutswoorden, en fenomenen in de mixer 
gestoken. Vind jij de oorspronkelijke woorden? 

Cadet Rei (functie) 

Dit Bijou (plaats – Tip: staat in het boekje) 

Ma Popken (speciale activiteit voor kansarme kinderen) 

Je Moet Genaderd (leider) 

Bood Kuit (maaltijd op kamp) 

Ooi Doch Rijk (buurvrouwen van de scouts) 

Emiraat Kalot (lokaal) 

Blaar Melanoma Lala (thema) 

Stuur je antwoorden door naar joenes@gmx.com, de winnaar krijgt 
een echt interview afgenomen door de fantastische redactieleden. 
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KLEURPLAAT 
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HDB GAAT VREEMD: JASPER TERUG IN BELGIË!? 

 
Beste lezer 
 
Het is enkele maanden sinds ik u laatst 
contacteerde. Sindsdien is er heel wat gebeurd. 
Het was het doel van mijn reis, en ik ben erin 
geslaagd; Ik heb de bron van de Dijon-
mosterdrivier gevonden. Mijn tocht voerde mij 
naar de Ethiopische jungle. In het oerwoud 
werd ik twee weken opgejaagd door een hitsige 
bonobo, maar ik kon ontsnappen via de rivier. Jammer genoeg verloor 
ik daarbij mijn theodoliet, en mijn cartografisch gereedschap. Ik heb de 
bron gevonden, ergens in de buurt van Bahir Dar. Ik wil er eigenlijk 
niet over praten, want de herinnering doet nog steeds pijn. 
 
Ik ben achteraf de rivier gevolgd, door mij neer te leggen, en mee te 
drijven met de visceuze massa. Na een maandje weken gebeurde nog 
eens iets: ik botste met mijn hoofd ergens tegen. Mijn baard geraakte 
verstrikt in een paar lianen, en terwijl ik bezig was mezelf te bevrijden, 
raakte ik een rots, en verloor ik het bewustzijn. Alles werd zwart, wit, 
rood, groen, oranje, geel, paars, mauve, lila, antraciet, sinaasbruin, en 
dan weer zwart. Wanneer ik wakker werd, wist ik niet goed meer waar 
ik was. Een oude man benaderde me, en begon de Marseillaise te 
zingen. Blijkbaar ben ik een maand van mijn geheugen kwijt, en dook 
ik op in Dijon, in Frankrijk. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, 
dus ik zit er niet zo mee in. Ik heb deze keer wel niemand om me uit te 
leggen wat er allemaal gebeurd.  
 
Ik ben nu dus terug in België, en ik zal me opnieuw aansluiten bij mijn 
hele hoop werkgroepjes. Het enige echte gevolg van mijn reis, en mijn 
onderdompeling in de rivier, is dat mijn haar nu ook echt de kleur van 
mosterd heeft. Ik vind het wel nog iets hebben, en volgens mij ben ik 
nu een trendsetter. Ik ben blij dat ik dit deel van mijn leven achter me 
kan laten, en me binnenkort opnieuw bij de scouts kan aansluiten. Ze 
zijn vast verheugd dat ik terug ben. 
 

Tot weerziens 
Jasper “temperamentvolle noteneter” Vandooren 
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MAANDPROGRAMMA WELPEN 

Hey Welpen!! Jullie leiding is jullie 
vergeten, maar gelukkig is de redactie 
er nog om jullie op te vangen! Bereid je 
maar voor op een maand vol 
verrassend creatieve vergaderingen! 
 
ZONDAG 1 APRIL: Hoe verleidelijk het 
ook zou zijn, vandaag is er ook voor 
jullie GEEN VERGADERING. Geniet van jullie eitjes! 
 
VRIJDAG 6 APRIL: Oh my god, het is gewoon WOODY 
WOODFUIF! Tussen 18 EN 20 UUR op het JOGITERREIN! 
Daar zal jullie leiding wel te vinden zijn, want hier zien we ze 
niet. Vergeet ook je €1 niet mee te nemen! 
 
ZATERDAG 7 APRIL: Het is GROEPSFEEST! Lekker 
spaghetti eten, liedjes zingen, en communiceren met de 
welpenleiding! Meer info vind je op pagina 6. 
 
ZONDAG 15 APRIL: Allen welkom op de EET-ZOVEEL-
SNOEP-JE-KAN-OP-EEN-NAMIDDAGVERGADERING het 
wordt weer zalig! 
 
ZONDAG 22 APRIL: Vandaag is alles anders, want het is 
MIXVERGADERING! Je krijgt een nieuwe leidingsploeg! 
Hopelijk een die wel aan jullie denkt! 
 
ZONDAG 29 APRIL: Vandaag gaan we ZWEMMEN! We 
spreken af aan de ROZEBROEKEN om 14 UUR. Vergeet zeker 
je zwemgerief en €6 niet! 
 
 
 

Een stevige linker 
Eekhoorn, Slechtvalk, Stekelstaarteekhoorn, Brulaap, Beo 
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JOYVALLE VERSUS EVERYDAY 

De Joyvalle flappenactie draait op volle toeren; de hoekjes van 
melkdozen stromen massaal binnen en het lijkt nu al dat we op de 
kampen hele dagen melk zullen mogen drinken. Wat we op deze 
pagina echter gaan doen, is eens de vergelijking maken tussen 
melk van Everyday en melk van Joyvalle. 
 
Stel dat u melk koopt van Everyday: 
1 liter halfvolle Everyday melk kost exact 0,62 euro in de colruyt. 
Als u 10 liter van deze melk koopt, betaalt u dus 6,20 euro. 
 
Stel dat u melk koopt van Joyvalle: 
1 liter halvolle Joyvalle melk kost exact 0,99 euro in de colruyt. 
Als u 10 liter van deze melk koopt, betaalt u dus 9,99 euro. 
 
Per 10 liter Joyvalle melk die u koopt en waarvan u de hoekjes aan 
de scouts geeft, kan de scouts 1 liter melk op kamp kopen. Stel 
dat u 10 liter Everyday melk koopt, en u geeft het verschil in prijs 
tussen de 10 liter Joyvalle melk en de 10 liter Everyday melk aan 
ons, wat exact 3,79 euro is. Met deze 3,79 euro kunnen wij net iets 
meer dan 6 liter melk van Everyday kopen. 
 
Maar momenteel hebben we het geluk dat er nog een extra korting 
op Joyvalle melk is, als u deze in Colruyt aankoopt weliswaar. Als 
u 24 liter melk van Joyvalle koopt, krijgt u 30 procent korting. 
Hierdoor wordt Joyvalle melk goedkoper dan de melk van Everyday 
én per 10 liter krijgt de scouts er nog eens een liter melk bovenop! 
Niets dan voordelen dus. Als u per 24 liter koopt, wel te verstaan. 
 
Is het dan toch een actie waar de scouts haar voordeel uit haalt? 
Of blijft dit een schaamteloze reclamestunt? 
 
Heel veel extra info op: http://samenopkamp.be/nl/handig-
materiaal 
 

 
Groeten, 

De Redactie 
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MAANDPROGRAMMA JOGI’S 

Dag dappere jogi’s!!!! 

ZONDAG 1 APRIL: Vandaag is de leiding 
paaseiren aan het zoeken in de 
parochietuin dus is er helaas GEEN 

VERGADERING. Tot volgende week !! 

VRIJDAG 6 APRIL: Is het soms Dimitri 
Vegas ? Neen veel beter ! Is het dan Mark with a k ? Neen véél 
beter! Is het Radio George ? Ja dat is het!! Radio George zal zoals 
jaarlijkse gewoonte ervoor zorgen dat we helemaal uit de bol kunen 
gaan op onze WOODYWOODFUIF. Van 19u tot 21u kunnen jullie 
Florian zijn unieke moves bewonderen. Wel niet te hard feesten 
want morgen moeten jullie allemaal superlekkere spaghetti komen 
eten!!!! Info voor de SPAGHETTIAVOND vind je op pagina 6! 

ZONDAG 15 APRIL: Het mooie weer is terug in het land en om daar 
optimaal van te profiteren nodigen we jullie uit op ons onvergetelijk 
STADSSPEL. Kom met de fiets zodat we samen kunnen vertrekken 
vanop ons terrein want FIETSEN ES FIETSEN!!!! 

ZONDAG 22 APRIL: Vandaag gaan echt alle remmen los, we gooien 
alle leidingsgroepen in de mixer en er staat een nieuwe 
leidingsgroep voor jullie klaar. Dit kan enkel op onze mega wijze 
MIXVERGADERING. We gaan jullie superhard missen!!!! 

ZONDAG 29 APRIL: Hebben jullie al gehoord van legerplicht ? Want 
er is sprake om dat terug in te voeren!!!! Om te weten te komen wie 
van jullie het zal overleven in een vuurgevecht, moeten jullie het 
beste van jezelf tonen in onze PAINTBALLVERGADERING. Draag 
dus kleren waar er verf op mag komen!!!! 

Een stevige linker 

Geheim team HRMBJFJ 
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MAANDPROGRAMMA GIVERS 

Gegroet Bamischijven! 
We zitten ondertussen al in april. Het 
scoutsjaar is al bijna afgelopen maar 
geen paniek: de vergaderingen deze 
maand zullen al jullie verdriet 
compenseren… 
 
ZONDAG 1 APRIL: Hoera het is Pasen! 
Jullie leiding gaat paaseieren rapen en bekomen van een 
fantastische editie van U MA. GEEN VERGADERING dus. 
 
 
6-7 APRIL: Het is weer tijd voor ons jaarlijks GROEPSFEEST! 
Vrijdagavond zijn jullie welkom om een danske te placeren op de 
WOODFUIF en zaterdag is het SPAGHETTIAVOND. Meer info op 

pagina 6. 
 
 
ZONDAG 15 APRIL: Deze week is het 
DERDEJAARSVERGADERING. Wij weten ook nog niet wat het 
gaat worden, maar we zijn alvast benieuwd… (voor de derdejaars: 
jullie krijgen spoedig meer uitleg!) 
 
 
ZONDAG 22 APRIL: Elke week dezelfde tak, pfff… na een tijd zijn 
we ook wat op jullie uitgekeken. Daarom krijgen jullie deze week 
eenmalig een gloednieuw leidingsteam, want het is 
MIXVERGADERING 
 
 
ZONDAG 29 APRIL: Last but not least: VOZE VERGADERING. 
Zorg maar dat je genoeg zeep en shampoo in slaat, meer woorden 
zullen we er niet aan vuil maken (hahaa!). 

 
Een stevige linker 

Hannah, Maarten, Jef, Zarah, Kevin, Orphée, Joenes 
& stagiair Dries 

  



17 

MAANDPROGRAMMA STAM 

Beste stamgangers, persoonlijk vinden wij 
de maand april de meest legendarische 
maand van het jaar. Hopelijk jullie ook? 
  

ZONDAG 1 APRIL: NEEN HET IS GEEN 
MOPJE, U HOORT HET GOED… Het isss  

EETSTAM + TOP 100 STAM. Hopelijk 
heeft iedereen zijn zaligste plaatjes 
doorgestuurd??? Naar het schijnt is er ook iets te vieren vandaag? Zo 
iets christelijk of zo? En iets met paaseieren ofzo? WAUW, wat een 
drukke dag. 
  

ZONDAG 8 APRIL: Na zo’n ongelooflijk, geweldig, formidabel, 
fantastisch, goddelijk, machtig en magnifiek weekend zijn jullie allen 

welkom op de “NOSTALGISCHE-MIJMEREND-EN-
FILOSOFEREND-AAN-HET-KAMPVUUR” STAM Op het gemakje 
een beetje uitrusten en nagenieten kan en mag zeker. 
  

ZONDAG 15 APRIL: Joooow vanavond is het LEARN-THE-STEPS-

STAM Denk aan: 5,6,7,8, indianendans, macarena, Y.M.C.A, the 
ketchup song, the loco-motion, the running man, cha-cha-slide,  enz. 
GET YOURSELF READY TO BOOGIEEE!!! 
  

ZONDAG 22 APRIL: Joooow wij verwachten jullie graag op ons  

BEERPONGTOERNOOI! Wij voorzien uiteraard ook non-alcoholische 
drankjes.  
  

ZONDAG 29 APRIL: Iedereen welkom op de RADIO-GEORGE-
STAM Zo wat van die betere plaatjes enal he! ALLEMAAL KOMEN! 
  
  

Een muzikale linker 
Dommie, Resse, Mitthew, Faartje, Sol, Lawiek en Silange  
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VERJAARDAGSKALENDER (TERUG VAN WEGGEWEEST!) 
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