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VOORWOORD GROEPSLEIDING 

 
Beste ouders, leden en sympathisanten 
 
 
November is aangebroken. Dit jaar zetten we deze maand in met een 
gezamenlijke activiteit voor de ouders en leden (meer info p. 5). Wij 
hopen dan ook jullie in grote getalen te mogen verwelkomen.  
 
 
Voorts is november ook de maand van onze jaarlijkse geldactie. Op 26 
november maken wij de straten van Gentbrugge en omstreken onveilig 
om onze speculaas aan de man/vrouw te brengen. In voorverkoop is ze 
wel goedkoper! De 3 scoutsfamilies die het meeste speculazen in 
voorverkoop aan de man brengen winnen een waardebon van de 
Hopper. Meer info hierover vindt u op p. 6. 
 
 
Wij willen nog even de aandacht vestigen op onze inschrijfmethode. U, 
als ouder van kinderen die reeds in de HDB zitten, heeft nog voorrang 
tot aan het groepsfeest. Daarna vullen wij de overgebleven plaatsjes op 
met kinderen die nog geen broers/zussen in de scouts hebben. Heeft u 
nog een kind die volgend jaar kan inschrijven in de HDB (geboortejaar 
2011), dan mailt u alle info naar Klaartje van het ledenbeheer 
(hdbinschrijvingen@hotmail.com). Voor alle andere vragen kan u bij de 
takken (vragen over de takken) of bij ons, de groepsleiding (algemene 
vragen) terecht. 
 
 
Wij hopen dat alle leden (nieuw en minder nieuw) een mooie maand en 
scoutscarrière tegemoet gaan. En tot op zondag eens! 
 
 
 
 
 
 

Een stevige linker 
Jan, Bruno en Barry 

HDB Groepsleiding 
 

mailto:hdbinschrijvingen@hotmail.com
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AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 NOVEMBER 

Familieactiviteit 

11 -13 NOVEMBER 

Jogiweekend 

18-20 NOVEMBER 

Welpenweekend  

26 NOVEMBER 

Speculaasverkoop (formulier!) 

14 JANUARI 

Gouwfilm  

14 – 15 APRIL 

Woodfuif en spaghettiavond 

20 MEI 

Groepswandeling 

PERIODE 1-14 JULI (NOG NIET PRECIES) 

Jogi- en giverkamp 

PERIODE 1-14 AUGUSTUS (NOG NIET PRECIES) 

Kapoenen- en welpenkamp 
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MAANDPROGRAMMA KAPOENEN 

Hey kapoenen, de eerste scoutsmaand zit 
er alweer op. Hopelijk hebben jullie je 
even hard geamuseerd als de leiding en 
zijn jullie klaar voor een nieuwe maand 
vol verassingen! 
 
 
ZONDAG 6 NOVEMBER: Vandaag doen 

we eens iets anders. Alle kapoenen mogen hun ouders meenemen 
naar de FAMILIEACTIVITEIT! de ouders zijn na de activiteit 
welkom op de ouderstam waar ze gezellig iets kunnen drinken en 
bijpraten met de leiding. Pagina 5 voor meer informatie! 
 
 
ZONDAG 13 NOVEMBER: Zijn jullie echte kampioenen? Hebben 
jullie alle afleveringen gezien? Kennen jullie alle personages? 
Kennen jullie de songtekst vanbuiten? Kom het bewijzen tijdens 
de enige echte FC DE KAMPIOENEN VERGADERING! 

 
 
ZONDAG 20 NOVEMBER: Vandaag gaan we terug naar de 
Middeleeuwen tijdens de RIDDERS & PRINSESSEN 

VERGADERING! Wij verwachten stoere ridders en mooie 
prinsessen! 
 
 
ZATERDAG 26 NOVEMBER: Oefen maar al jullie verkoopskills 

want vandaag ga je het nodig hebben tijdens de 
SPECULOOSVERKOOP! Wij gaan met heel de scouts speculaas 
verkopen. Meer informatie op pagina 6! 
 
 
 
 
 

Een fijne maand gewenst 
coole Robbe, gave Milan, leuke Mathilde, speelse Zarah,  

super Servaas, waanzinnige Bazil 
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FAMILIEWANDELING: ZONDAG 6 NOVEMBER 2016 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

 
Op zondag namiddag 6 november 2016 organiseert de 

leiding van de HDB-scouts voor U een familiewandeling! 
 

Op deze dag willen we U laten kennis maken met de natuur 
rondom onze terreinen in de Gentbrugse Meersen. U krijgt 

ook de gelegenheid tot een gezellige namiddag samen met Uw 
gezin EN onze voltallige leidingsploeg. 

 
Doorheen de wandeling wordt U uitgenodigd om, aan de 

hand van Cluedo, het mysterie rond de moord van Hubert De 
Bruyker op te lossen. 

 
Na deze namiddag vol mysterie en amusement kan U nog 

even napraten tijdens onze ouderstam op het welpenterrein 
of vanaf 16u voor wie niet kon meewandelen. 

 
Praktisch: 

Datum: zondag 6 november 2016 
Start: vanaf 13u tot 15u 

Locatie: Achterdries 52, ook wel gekend als kapoenen- & 
welpen- & giverterrein 

Inschrijven kan via het onlineformulier op www.hdb-
scouts.be (of de dag zelf) 

Prijs: €2.50/ volwassene en €1.50/ kind (6-18 jaar) 
 

 
 

 
 

 
 

Een stevige linker, 
De voltallige leidingsploeg 

http://www.hdb-scouts.be/
http://www.hdb-scouts.be/
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SPECULAASFESTIJN 

 
Beste leden, ouders en sympathisanten van de HDB-Scouts 

 
 

We zijn dit jaar alweer goed van start gegaan. Met veel plezier zetten wij, HDB-
leiding, ons iedere zondag in voor onze meest geliefde leden. Op zaterdag 26 
november 2016 vragen wij aan onze leden om zich dan ook eenmaal in te zetten 

voor de scouts. Zoals ieder jaar koppelen we het nuttige aan het aangename en 
gaan we een hele dag op tocht tijdens onze SPECULAASVERKOOP 2016! 
 

 
HOE LAAT? We verwachten iedereen vanaf 9u30 op het welpenterrein, we zijn 

terug rond 17u30.  
Als je door omstandigheden pas later kan vragen we je om tijdens de lunchpauze 
tussen 12u30 en 13u30 aan te sluiten. Neem dus je lunchpakket mee als je de 

hele dag komt! 
 

Vooraleer we onze heerlijke speculaas in de buurt gaan verkopen willen we jullie 
het privilege schenken om onze speculaas aan voordelige voorverkoopprijs te 
bestellen. In voorverkoop vragen wij € 4,50 voor een pakje met daarin twee 

speculaaskoeken in de vorm van een grote Sinterklaas (van jawel, 28 cm!). De dag 
zelf is deze lekkernij 5 euro. 

 
 
HOE KAN U DEZE LEKKERNIJEN BESTELLEN? 
U surft naar onze site (www.hdb-scouts.be), daar zal het formulier staan dat u 

kan invullen. 
De DEADLINE voor het invullen van het digitaal bestelformulier (via de website) is 
ZONDAG 13 NOVEMBER 2016. 

 
(Het formulier in bijlage is louter als geheugensteuntje om later in te dienen via 

het online formulier) 
 
 

WAAR EN WANNEER KAN U UW BESTELLING AFHALEN? 
Wanneer? 
Zaterdag 26 november 2016 tussen 10u en 17u. 
 

Waar? 
Achterdries 52, 9050 Gentbrugge (= welpenterrein) 

 
 
Nog een plezante toevoeging aan dit evenement. 

De 3 HDB-familie’s die het meeste aantal speculaas verkopen in voorverkoop, 
krijgen van ons een cadeaubon van de Hopper winkel. 

http://www.hdb-scouts.be/
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MAANDPROGRAMMA WELPEN 

Hey lieve, schattige, mooie, grappige, 
enthousiaste welpen. Na een fantastische 
maand oktober waar we iedereen hebben 
leren kennen en al veel hebben kunnen 
spelen, gaan we over naar de maand 
november. De dagen worden kouder en 
natter, maaaaaar… wij staan weer paraat om 
jullie zondagen helemaal op te warmen. We 
zullen de maand november een poepie laten ruiken!  
 

ZONDAG 6 NOVEMBER: Vandaag doen we eens iets anders. Alle 
kapoenen mogen hun ouders meenemen naar de 
FAMILIEACTIVITEIT! de ouders zijn na de activiteit welkom op 
de ouderstam waar ze gezellig iets kunnen drinken en bijpraten 
met de leiding. Pagina 5 voor meer informatie! 
 
ZONDAG 13 NOVEMBER: Vandaag is de dag… De langverwachte 
vergadering waar jullie zo hard naar uitkijken, waar welpen ontpoppen 
tot ware leiders, die er alles voor over hebben hun groep in veiligheid te 
brengen. Vandaag worden er banden gelegd voor het leven! Jullie 
hadden het allemaal natuurlijk al door want vandaag is het 
NESTENVERDELING VERGADERING!!!  
 
VRIJDAG 18 NOVEMBER: Dit weekend gaan we EINDELIJK op dat 
langverwachte BELOFTEWEEKEND Meer info vind je in de brief! 
Hopelijk gaan jullie allemaal komen!!!  
 
 
ZATERDAG 26 NOVEMBER: Ik heb al 3 pakken verkocht, oh oh ik heb 
er al 10 verkocht! Die madam daar heeft zeker 5 pakken gekocht, 
neeeuuuuh????… Wie kan er de meeste speculazen verkopen? Wie is 
er het schattigst? Wie het snelst? We maken de Gentbrugse voetpaden 
weer onveilig met onze enige echte SPECULAASVERKOOP!!!!. Meer 
info op pagina 6! 
 
 

Een stevige linker 
Tabaqui, Hathi, Raksha, King Louis, Bagheera, Chikai en Akela 
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MAANDPROGRAMMA JOGI’S 

Jowwwww Jogi’s, kunnen we het maken? 
Nou en of !!! 
 
 
 
 
 
ZONDAG 6 NOVEMBER: Hoeraaa het is 

FAMILIEACTIVITEIT!!! Wat kan er nu nog beter zijn dan je 
amuseren op de scouts met je ouders???? De ouders mogen hun 
scoutshemd nog eens aantrekken en we maken er samen een 
onvergetelijke dag van! Pagina 5 voor meer informatie! 
 
 
 
VRIJDAG 11 NOVEMBER: OMG!!!! Een vrijdag??? Jawel u leest 
het goed, het is namelijk de start van ons mega formidastisch 
WEEKEND!!! Hou jullie meelboks in de gaten !!! 

 
 
 
ZONDAG 20 NOVEMBER: Vandaag is het tijd om te bewijzen wat 
je waard bent, welkom op onze geheimzinnige T-VERGADERING. 
Be prepared en groei grenzeloos!!! 
 
 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER: Haal je beste verkooptechnieken boven, 
vergeet je puppy oogjes niet want we verwachten iedereen op de 
SPECULAASVERKOOP. Zoals altijd in perfect uniform en met 50 
cent in your hand!!! Meer informatie? Pagina 6 zal u deze geven! 
 
 
 
 
 

Een stevige linker 

Tanna, Tannah, Tef 1, Tef 2, Tente, Toenes & Tolange 
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MAANDPROGRAMMA GIVERS 

Jooooooooooooow givers! Hupla, en de 
maand november is daar! We gaan der weer 
volledig voor! Wij verwachten jullie allemaal 
en dan wordt dat weer de max! 
 
 
 
ZATERDAG 5 NOVEMBER:  
Ja, lees goed, welkom op ZATERDAG (en niet op zondag dus) op onze 
LELIEAARDSVERGADERING!! Dit wordt echt een zalige vergadering, 
ge gaat dat zien! Iets wat ge totaal niet gaat verwachten! Spannend en 
mega wijs! 
 
ZONDAG 6 NOVEMBER: Vandaag doen we eens iets anders. Alle 
kapoenen mogen hun ouders meenemen naar de 
FAMILIEACTIVITEIT! de ouders zijn na de activiteit welkom op de 
ouderstam waar ze gezellig iets kunnen drinken en bijpraten met de 
leiding. Pagina 5 voor meer informatie! 
 
ZONDAG 13 NOVEMBER:  
Weten jullie wel waarom dat jullie vrijdag geen les hadden? Kom dat 
zien op onze WAPENSTILSTANDVERGADERING! Lang leve verlengd 
weekend!!  
 
ZONDAG 20 NOVEMBER:  
Waar zijn hier al die nerds in onze Givers? Al die wiskundeknobbels? 
Vandaag is het jullie moment om te shinen! Allen welkom op onze 
WISKUNDEVERGADERING!! Prepare yourself boys and girls! 
 
ZATERDAG 26 NOVEMBER:  
Jaja, jaja, het is weer tijd voor onze jaarlijkse mega coole 
SPECULAASVERKOOP! Waar en wanneer dat jullie er moeten zijn, 
kan je vinden op pagina 6 in het boekje. We hopen dat jullie voltallig 
of met veel man toch zeker aanwezig zijn! 
 
 
 

Een stevige linker 
Een dab,  

Orphée, Ine, Hannah, Maarten, Dries & Kevin 
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MAANDPROGRAMMA STAM 

Dag beste stamgasten. De eerste 2 maanden 
zijn voorbij. Tijd voor de volgende, moge hij 
even memorabel worden als de voorbije!! 
November wordt de maand van de eerste 
toplijst: Nederlandstalige TOP 50!! 
Stuur allemaal voor 16 november jullie top 
5 door naar het gekende mailadres! 
 
 
ZONDAG 6 NOVEMBER: OUDERSTAM Vandaag is het ouderstam, 
deze begint reeds iets vroeger, maar duurt even lang als de andere. 
Bekijk zeker pagina 5 voor meer info. 
 
 
ZONDAG 13 NOVEMBER: OORLOGSTAM In navolging van voorbije 
vrijdag herdenken ook wij vandaag deze dag. Dit in onze gekende stijl! 
Hou je pen en papier klaar, er moet en zal iets ondertekend worden. 
 
 
ZONDAG 20 NOVEMBER: DATESTAM trek je mooiste kleren aan en 
‘Save The Date’!! 
 
 
ZONDAG 27 NOVEMBER: TOP 50 NEDERLANDSTALIGE STAM Dit 
behoeft geen uitleg. We genieten van de beste NL-talige nummers ooit, 
en dit door u gekozen! Uw top-5 stuurt u naar hdbstam@hotmail.com, 
wij zorgen voor een diplomatisch gekozen avond. 
 
 
ZATERDAG 3 DECEMBER: HAWAÏSTAM JAWEL JAWEL JAWEL! 
HET IS ZOVER!!! START VANAF 20U 
 
 
 
 
Vele groeten van ons allen, en vergeet niet. Een groene poef is mooier 

en beter voor het milieu dan een rode! 
Een stevige linker 

Voba, Perjas, Tenmaar, Icamon en Rybar 

 

mailto:hdbstam@hotmail.com
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