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😢Het allerlaatste huberke😢  
heeeeey leuke aapjesss! 
Bij deze zijn we al weer bij het laatste huberke gekomen… 🥺 
Om dit huberke af te sluiten hebben we nog een paar leuke weetjes over de leiding en de aapjes! 

Wist-je-dat: 

- De leiding heeft nu pas ontdekt dat je emojis kunt gebruiken op word 😲 
- Leonie de oudste is van ons allemaal, ze is al 50 jaar!! 👵 
- Charlotte deze zomer voor de 5de keer gaat trouwen 👰 
- Amaury graag in de modder speelt en daarom niet naar huis mag (sorry papa)  
- Wij allemaal een beetje verliefd zijn op Jonas 😍 
- Roel een look-a-like heeft (1pokémon farfetch’d) 
- Aapje aap kei graag snoepjes 🍬 eet en deze wel eens durf stelen uit jullie koekjeskast  
- Julie eigenlijk in Nederland woont, maar elke week met de moto naar ons komt 🏍 
- Lotte en charlotte zussen zijn, maar onze ouders niet zo orgineel waren met onze namen 
- Cesar (of is het cézar?) een half zusje heeft, maar ze eigenlijk wel een volledig lichaam heeft  
- Eva twee kindjes wilt: lisa en lies (kan wel heel verwarrend zijn hoor!) 
- We elke week wenen omdat sommige aapjes niet meer komen 😭 
- Iedereen zegt dat het vier-uurtje is, maar wij weten wel dat het eigenlijk figuurtje is! 

 

Zondag 02/05: emoji- Vergadering (14u- 17u)  

👋 🐒, 👪 🙏🔝🌤! Als jullie deze zin kunnen raden, verdienen jullie een dikke 👍!   
bekijk alvast nog eens alle emoji’s, want jullie gaan het nodig hebben!                                                    
Tip: zeker degene die in dit huberke staan!! 
 

Zondag 09/05: aqua-fun-vergadering (14u - 17u) 

Vandaag gaan we waterspelletjes spelen!! Joepie!! Trek jullie mooiste 
zwempak en duikbril aan! Misschien krijg je dan wel iets extra 😉  
 

Vrijdag 14/05: kamp-info-avond-vergadering (19u-21u) 
😱!! Vandaag komen jullie ons super te gek leuke kampthema te weten!!  
Oeehh spanneeeennd…  
 

Vrijdag 21 mei : HELDEN- vergadering (19u-21u)  

Vandaag gaan we even coole dingen bouwen als de helden van Ketnet! Neem jullie gereedschap 
maar al mee, wij staan al paraat!  
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Vrijdag 28/05: Belgische-lekkernijen-vergadering (19u - 21u) 
Frietjes🍟, chocolade🍫, pintjes🍺 (maar enkel voor de mama en papa natuurlijk)… 
Vandaag draait alles rond België!! 🇧🇪  Eet jullie buikjes maar niet te rond, want de 
leiding zorgt voor de lekkerste Belgische lekkernijen 😋  

 
Vrijdag 04/06: gekke-sokken-vergadering (19u - 21u) 
Kom vandaag naar de scouts met jullie gekste sokken 🧦 aan, bijvoorbeeld één met 
een appel 🍎 of banaan 🍌! Of misschien twee verschillende sokken, zo kan je 
misschien wel onze aandacht lokken! Wie het beste is, krijgt visjevis 🐠 (mopje aapje-
aap natuurlijk!) 

 
Vrijdag 11/06: kampvuuravond-vergadering (19u - 21u) 
Het is de voorlaatste vergadering, dus het werd toch eens tijd voor een 
kampvuuravond! Naar het schijnt ging Jonas zijn gitaar meenemen en 
leuke liedjes zingen, terwijl wij gaan dansen! WOEHOEEEEEEEE!🎸💃 
 

Vrijdag 18/06: Julie-is-jarig-en-het-is-de-laatste-vergadering-vergadering 
(19u – 21u) 

Vandaag is een leuke dag maar ook een triestige dag want jullie liefste 
leidster Julie is jarig vandaag. Maar het is jammer genoeg ook de laatste 
vergadering. We gaan er dus nog een groot feest van maken!!! 🎉 

 
Ons scoutsuniform bestaat uit: 

ü Een korte! groene! broek. 

ü Een beige scoutshemd. 

ü Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

ü Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij de 
groepsleiding). 

Onze contactgegevens: 

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres: 
kapoenen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: AAPJES. 

 
Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Jonas: 04 da ziede van hier 

Leonie: 0478 wa hadde nu gedacht 

Julie: 047 zoekt u een leven 

⛺🔥 

🇧🇪 

🧦 

👸
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Lotte: 041 kgeef u nog liever nen steen 

Charlotte: 047 alé tis goed, kzal kik het u geven: 0470088855 

Oke en dan nu ook de rest want we zijn maar aan het moppen : 

Jonas : 0471450816   Julie: 0470593414 

Leonie:  0475773766   Lotte: 0468116521 


