Kapoenen Aapjes
Ziehier het tweede huberke van de Aapjes!!!! En net zoals het vorige wordt ook deze een
knaller boordenvol hippe en spectaculaire vergaderingen!!! Maar voor we daaraan kunnen
beginnen is er een nieuwe voorstelling vereist. Het zit
namelijk zo dat onze supertoffe leider Sam 3 maand lang
afwezig is. Daarom hebben we hulp ingeroepen van een
oude bekende die sommige van jullie ouders misschien wel
zullen herkennen als ze de laatste jaren al eens een
kapoentje hebben gehad.HET IS NAMELIJK DE
FANTASTISCHE
ANDREAS!!!!!!
Even
wat
achtergrondinformatie over deze hoogvlieger: Andreas is 22
jaar en heeft 2 jaar lang leiding gegeven aan de kapoenen.
Hij is zeer creatief en weet enorm veel over oude munten.
Verder is hij een uitmuntend gitarist en hij zal ons
vergezellen tot eind januari.

Zondag 3 december (14u-17u): Sint-Nicolaasvergadering
Of Sint-Nicolaas en Sint-Hubertus goede vrienden waren zijn we niet van op de hoogte, maar
wat we wel beten is dat de Sint alleszins grote fan is van onze scouts en zijn leden! Daarom
komt hij vandaag eens langs om jullie wat lekkers te geven.
VANAF NU ZULLEN DE SCOUTSVERGADERINGEN DOORGAAN OP VRIJDAGAVOND
VANWEGE DE EXAMENPERIODE VOOR DE LEIDING, BEDANKT VOOR UW BEGRIP!
Vrijdag 8 december (19u-21u): Wauw-de-eerste-vrijdagvergadering-vergadering
Het is december, dit wilt dus zeggen dat het koud en donker is buiten. Vrijdagvergaderingen
zijn daarom voornamelijk vergaderingen waarbij we gezellig binnen in het lokaal zitten en
leuke spelletjes spelen! Dat wordt leuk!
Vrijdag 15 december (19u-21u): Gezelschapsspelletjesvergadering
Breng allemaal jullie tofste gezelschapsspelletjes mee want er gaat niks boven een leuke
avond gevuld met een variëteit aan amusement.
Vrijdag 22 december (19u-21u): Kerstmisvergadering
Maandag is het kerstmis maar op de scouts vieren wij kerstmis
op 22 december. Breng dus allemaal een cadeautje mee (ter
waarde van ong. 5 euro) dat we onder de kerstboom kunnen
leggen voor elkaar.
! Het is wel belangrijk dat iedereen iets meebrengt, anders zullen
er kapoentjes zijn zonder cadeautje !

Vrijdag 29 december (19u-21u): Casino-avond
Een hemdje of een kleedje zijn op hun plaats, want vanavond toveren we het kapoenenlokaal
om in een echt casino!!
Vrijdag 5 januari (19u-21u): Nieuwjaarsvergadering
Het is ondertussen wel al efjes 2018 maar we hebben
elkaar natuurlijk nog niet gezien in dit nieuwe jaar. Is
er dus een betere manier om het nieuwe jaar te
starten dan met een spetterend nieuwjaarsfeestje?
Nee ik dacht het niet!! Wij voorzien drank en hapjes,
jullie zorgen ervoor dat je je dansschoenen aanhebt.
Vrijdag 12 januari (19u-21u): Filmvergadering
De examens voor de leiding zijn volop aan de gang en het stressniveau ligt dus hoog. Daarom
kunnen we weleens een ontspannend filmavondje gebruiken. Neem dus gerust jullie cozy
dekentjes mee want het wordt gezellig!!
Vrijdag 19 januari (19u-21u): Andreasvergadering
Andreas is baas en zal beslissen wat we deze vergadering uitspoken.
Vrijdag 26 januari (19u-21u) Sam-is-bijna-terug-vergadering
Omdat Sam bijna terug is van zijn lange reis zullen we iets maken om hem opnieuw te
verwelkomen bij de kapoentjes.
Vrijdag 2 februari (19u-21u): GEEN VERGADERING
VANAF NU ZULLEN DE VERGADERINGEN TERUG DOORGAAN OP ZONDAG VANWEGE HET
EINDE VAN DE EXAMENS, JOEPIE!
Zondag 11 februari (14u-17u): Yeeeeey-terug-op-zondagvergadering-vergadering
Wij hebben geen examens meer en dus kunnen we terug op zondag met jullie komen spelen,
woehoew het wordt plezant!!
Zondag 18 februari (14u-17u): Idoolvergadering
Of het nu een voetballer, zangeres of juffrouw is, iedereen heeft wel iemand waar
hij of zij naar opkijkt. Daarom mag je je vandaag verkleden in jouw grootste idool.
Wij zijn alvast benieuwd!
Zondag 25 februari (14u-17u) Muziekvergadering
We kunnen er nog niet te veel over zeggen, maar het zal alleszins met muziek te
maken hebben!
Alweer 3 maanden zijn verstreken en ons huberke zit er weer op! Gelukkig zal jullie
getreur maar van korte duur zijn want binnenkort zijn we er weer met meer
huberke!!!

Opnieuw moeten we nog even vermelden dat alle leden verwacht worden om in uniform te
komen. Bij de kapoenen worden ze verwacht om ten minste een das en T-shirt van SintHubertus en een korte, groene broek aan te doen. Voor zij die graag nog een stapje verder
gaan, hier de volledige scoutsuitrusting.

Contactgegevens:
Dries: 0478436557
Sam: 0471534287
Hein: 0488246282
Morgane: 0471723626
Of stuur een mailtje naar het e-mailadres kapoenen@scoutshubertus.be.

