Wie zijn we? wat doen we? wat drijft ons?
Cedric
Cedric is de op één na oudste leider van de kapoenen.
Daardoor kan hij soms wel eens streng en eng uit de hoek
komen. Maar geen nood! Hij houdt namelijk enorm van
eekhoorntjes en ook een beetje van Zoë. En nog meer
goeds...! Hij is er namelijk nog eens een fantastische
moppentapper bij ook!!!

Leonie
In haar tweede jaar als leiding zal Leonie nogmaals het beste
van zichzelf geven. Met deze altijd goed geluimde leidster in
onze groep wordt in de modder spelen en ravotten nog
plezanter! Deze enthousiasteling heeft ook altijd zin in een
spelletje dikke Bertha of zakdoekje leggen, en dat zal bewezen
worden doorheen dit spannende scoutsjaar. Ze kan niet
wachten om eraan te beginnen!

Toon
Dit is de stoere bink uit onze kapoenenleiding, die luistert
naar de naam Toon. Als groentje zal hij met al zijn energie
zorgen voor een jaar vol kampen bouwen, in de modder
spelen en grapjes uithalen. Deze knappe jongeman heeft
alvast veel goesting in een jaar vol avontuur en onvergetelijke
momenten.

Jonas
Voor Jonas is dit zijn eerste leidingsjaar bij jullie, de kapoentjes dus
jullie kunnen het hem wel eens heel moeilijk maken ;). Deze frisse kerel
kan sporten als de beste en zal altijd klaar staan om met jullie een
partijtje voetbal te spelen. Als toekomstige dokter kunnen jullie altijd
bij hem terecht met pijntjes of om eens een praatje te slaan.

Margaux
Nog meer vrouwelijk geweld in onze kapoenen tak.
Margaux begint aan haar carrière bij de allerkleinsten. Ze
wordt ook wel eens de Beyonce van de scouts genoemd.
Margaux heeft ook altijd wel zin in een dansje. Ze is namelijk
een behoorlijk goede choreograaf. Ze zal een moedertje zijn
voor iedereen. Ze zal jullie omtoveren in echte stoere
kapoenen. Maar geen nood als je een traantje laat want
Margaux staat altijd paraat gereed.

WIST JE DATJES
-

Wist je dat er meer onervaren leiding is dan ervaren leiding.
Wist je dat het niemand weet wie de eerste persoon was die een wist-je-datje in het
huberke geschreven heeft
wist je dat het wel een traditie geworden is en het huberke echt op niks zou slaan
zonder deze wist-je-datjes
Wist je dat we niet verantwoordelijk zijn voor grof taalgebruik na een weekend of
een vergadering.
Wist je dat Viktor meegaat op weekend.
Wist je dat Leonie de baas is van de scouts.
Wist je dat Jonas een oogje heeft op Leonie omdat zij de baas is van de scouts.
Wist je dat 10-3 = 7!
Wist je dat je mij altijd mag bellen op 04…… hahaha da ziede van hier.
Wist je da 4 UURTJEUUUUUUUUUU

Zondag 23/09: Overgang (10u00-17u00)
Verdere info volgt nog.

Zaterdag 29/09: Startbbq + diavoorstelling
Verdere info volgt nog.

Zondag 07/10: BHV-vergadering
Vandaag splitsen we de kapoentjes in 2. OW OooOW rustig we bedoelen de
groep hé. We werken heel het jaar in deze 2 groepen behalve op
bijzondere momenten zoals het weekend, kamp of gewoon eens omdat
we speciaal willen zijn. Pfft typisch Leonie weer. Geen zorgen we steken
alle vriendjes samen zodat er geen krokodillen traantjes vloeien.
Zondag 14/10: Superhelden vergadering
Mega toby of Spiderman of je papa. Kom vandaag verkleed als je favoriete
superheld. Mijn superheld is leider Jonas die is ZOOO sterk!! Iedereen die
verkleed komt krijgt een extra vieruurtje en wie zijn best doet misschien zelf
twee!

Zondag 21/10: Planningsweekend leiding = GEEN VERGADERING
Dit jaar moeten wij met alle leiding eens goed plannen zodat alles op zijn plek
valt. Dus vandaag is het geen vergadering! Maar niet getreurd best kapoentjes
volgende week maken we het gewoon 2x zo leuk om dat in te halen. Maar
deze week moeten jullie ouders maar eens zo een
megatofzaligdemaxonwijssjiekspel bedenken.
Hulp nodig? Bel me maar 0474 097 213 Xp xd xs.

Zondag 28/10: Afrikavergadering
Woehoeeeew Afrikavergadering! Schilder jullie gezichtjes maar allemaal zwart
en doe jullie kleurrijkste kleren aan want vandaag reizen we naar Afrika. Geniet
er maar van, want deze vergadering mogen jullie zo hard dansen en zingen als
jullie willen!!

Zondag 04/11: Dierentuinvergadering
OE-AH-AH-AAAH OEH-OEH!! Vandaag gaan we op bezoek in de wondere
wereld van de dieren. Wie als huisdier een slang, tarantula, giraf of orangoetan heeft mag deze zeker meenemen. Honden, katten en konijnen horen
niet thuis in onze zoo, dus laat die maar thuis en kom verkleed als je favoriete
dier.
10-11/11: Kapoenenweekend
Joepieeeeeeeee we gaan op weekend. Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag gaan we jullie
onderdompelen in een wereld vol spelletjes en actie. Vertrouw ons maar dat we de
kapoentjes de tijd van hun leven gaan bezorgen. Alle info omtrent dit weekend zal nog
volgen in een brief of op mail!

Zondag 18/11: HUBERTUSDAG
Verdere info volgt nog via mail en facebook.

Zondag 25/11: Omgekeerd geslacht vergadering
Vandaag veranderen we van geslacht. Dus alle jongens komen in een roze kleedje en alle
meisjes komen in strak kostuum. Vergeet niet je stoere praat en je baard op te zetten gurlz.
En de boys mogen lipstick aandoen en eventueel een tiara. En dan gaan we zo gaan boiten
in de boilerroom.

Contact
Voor vragen, antwoorden of commentaar mag je ons altijd bellen of mailen.
Email: kapoenen@scoutshubertus.be
Telefoon nummer:
LEONIE:
0475 77 37 66
JONAS:
0471 45 08 16
CEDRIC:
0498 74 27 14
TOON:
0476 28 48 34
MARGAUX:
0487 65 26 90

