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KAPOENEN AAPJES
Joepieeeee, de scouts begint weer! Dat jullie ons gemist hebben, dat weten we al, maar wij
hebben jullie ook heel erg gemist! Zijn jullie klaar om te rollen in de modder, om veel koekjes
te eten, om goed mee te spelen met de spelletjes, om kampen te bouwen, om jullie te
verkleden, om te knutselen, om toneeltjes te maken en om ons veel massages te geven
(hihi)???? Wij alleszins wel!
Jullie vragen zich waarschijnlijk af wie wij eigenlijk zijn.... We zullen beginnen met ons, de
aapjesleiding, eens voor te stellen.

Finn: deze fanatieke nieuwe leider
kan heel goed vuur maken. Hij
draagt alleen maar korte broeken,
omdat hij elke dag in scoutsuniform
wil leven. Als hij het te koud heeft in
zijn korte broek, komt het vuur
maken heel goed van pas. Hij heeft
enorm veel zin om samen met jullie
de grootste kampen te bouwen! Je
kan hem herkennen aan zijn lange
blonde lokken en zijn gekke sokken.

Morgane: Kennen jullie nog die ene met
haar bruine haar op de Vlaamse kermis?
Dat was Morgane! Morgane vindt het
superleuk om geschminkt te worden, valse
wimpers aan te doen en haar te verkleden.
Daarnaast kent ze ook heel veel funfacts
(weetjes), en deelt ze deze graag met jullie.
Ze houdt er ook van om grapjes met jullie
uit te halen, dus wees op jullie hoede dat
jullie er niet intrappen!
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Marte: Neen, niet die van K3! Wel een nieuwe
enthousiaste leidster. Als je wilt racen, kan je altijd
terecht bij Marte. We kunnen wel niet beloven dat je
gaat winnen, want ze doet atletiek! Daarnaast kan je
altijd bij haar ten rade over je liefdesverdriet enzo.

Leonie: deze leidster komt jullie misschien wel
bekend voor. Zij was vorig jaar namelijk ook aapjes
leidster! Ze vond jullie zooooooooo leuk, dat ze
gewoon wou blijven. En volgens haar zijn aapjes veel
beter dan beertjes!!!! Tegen Leonie kan je altijd je
beste moppen kwijt, ze zal er altijd heel erg mee
moeten lachen. Haar lievelingsactiviteit is samen
tiktok dansjes maken.
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Stef is ook een nieuwkomer en staat te
springen om leiding te geven aan jullie. Hij
houdt van voetbal en denkt dat niemand
beter is dan hij. Probeer hem maar eens te
verslaan! Stef speelt ook heel graag
spelletjes, en het liefst van al Dikke Berta!

Margot:

jullie hebben geluk, want deze leidster
wordt nooit boos! Ze houdt van mopjes en van
grappige streken uithalen. Ze kan zich heel goed
inleven in jullie fantasiewereld, dus laat jullie maar
gaan! Ook voor verdriet staat Margot voor jullie
klaar, want ze is namelijk de allerbeste in kindjes
troosten.
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Vergaderingen
Zondag 19/09: OVERGANG
Verdere info volgt via mail.
24-25-26/09: geen vergadering want:
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Zondag 03/10: GEEN vergadering
Wij gaan een heel weekend samen weg om te vergaderen en superleuke vergaderingen voor
te bereiden, speciaal voor jullie! Spaar jullie energie dus maar tot volgende week.
Zondag 10/10: K2 zoekt K3-vergadering (14u-17u)
Net zoals bij de echte K2-zoekt-K3, gaan we met de jongens en meisjes aapjes op zoek naar
de nieuwe K3. Haal jullie regenboogkleedjes en glitterpakjes maar al uit de kast, want het
wordt swingen! Wij als jury zullen streng zijn, dus oefen maar alvast in jullie kamer.
Zondag 17/10: Draken en ridders/prinsessen-vergadering (14u-17u)
Vandaag keren we terug naar de tijd van draken, waarvan de ridders hun prinsessen willen
redden. Slijp je zwaarden, kies je mooiste jurk uit en spreid je vleugels, want we gaan ons
allemaal terug in de tijd katapulteren voor een heus avontuur vol gevechten met draken en
elegant dansen in een balzaal!
Zondag 24/10: Arabische vergadering (14u-17u)
Vandaag gaan we op reis naar een warm land
waar ze Arabisch spreken. Duik allemaal jullie
verkleedkoffer in en haal je Aladdinpak maar
boven! Een tip voor degenen die meereizen:
pas op voor de vliegende tapijten, die zijn
namelijk vliegensvlug! En als er tijdens het
4uurtje ineens een geest uit de fles komt,
mogen jullie allemaal een wens doen.

Zondag 31/10: Halloween-vergadering (14u-17u)
Tijdens deze vergadering worden we allemaal omgetoverd tot griezelige heksen en akelige
spinnen, dus haal jullie beste en engste kostuums maar uit de kast.
Ook jullie zuiverste klanken en schattigste gezichtjes zullen nodig zijn om zoveel mogelijk
snoep te scoren.
Zondag 07/11: Schatkist-vergadering (14u-17u)
In deze vergadering gaan we als echte ontdekkingsreizigers
op zoek naar een grote schat!
Zoek alvast op zolder je schop en je vergrootglas, zo kunnen
we samen de schatkist vinden. Wat denken jullie dat in de
schat zal zitten...........?
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Zondag 14/11: Oerwoud-vergadering (14u-17u)
“met de jeep door het oerwoud
met een stoet papgaaien om ons heen
met de jeep door het oerwoud
in het oerwoud ben je nooit alleen”
We maken een verre reis en samen gaan we in
de nek van giraffen klimmen, gaan we vechten
tegen kruipende krokodillen, gaan we racen
tegen sluipende slangen en gaan we slingeren
in lianen met gorilla’s. Trek allemaal jullie
beste safaripak aan, zodat we goed passen in
de jungle.
Zondag 21/11: Zeemeerminnen en piraten-vergadering (14u-17u)
Ahoj beste vrienden van de zee! Of je nu een staart hebt of een zwaard in de hand, jullie zijn
allemaal welkom. Maar pas op voor een groot zwaardgevecht, want dat zal er zeker
ontstaan! Als je het er liever rustiger aan toe hebt, kan je je altijd amuseren in de zee met de
liefste zeemeerminnen.
Zondag 28/11: Gebakjes-vergadering (14u-17u)
Vandaag wordt het lekker smullen. Neem allemaal een
koksmuts en deegroller (voor een deegroller gevecht) mee,
want we gaan peperkoekenhuisjes versieren,
pannenkoeken door de lucht te laten vliegen en nog zo
veel meer! Niet te veel eten anders gaan wij alle lekkere
dingen zelf moeten opeten hihi.
Zondag 05/12: Sinterklaas (14u-17u)
JOEPIE, de Sint is daar! Hebben jullie dit jaar al flink meegespeeld? Want ik heb gehoord dat
Sinterklaas dit allemaal opschrijft in zijn grote boek… Als je hieraan twijfelt, kan je het altijd
nog goedmaken door een mooie tekening te maken voor de Sint. Misschien heeft hij wel
veel lekkernijen mee dit jaar? En misschien willen de pieten wel verstoppertje spelen? Maar
plaag de pieten niet, of mama en papa kunnen jullie komen zoeken in de zak van Sinterklaas!
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En dan is het nu tijd voor de wist-je-datjes!

Wist je dat......
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aapje Lorik op kamp stiekem een koppel was met beertje Floortje?
Finn ’s ochtends spaghetti eet?
Wij super benieuwd zijn naar alle nieuwe aapjes?
Morgane misschien wel in Albanië blijft wonen?
Alle meisjes uit Amoury zijn klas verliefd zijn op hem en hij op geen enkel?
Leonie en Lina superdicht bij elkaar wonen?
Margot vorig jaar leiding was van Stef, Finn en Marte?
Annelie Charlotte afgepakt heeft van de aapjes?
Wij er suuuuuuperveel zin in hebben!!!!?????!!!!

Ziezo, dit was alweer het eerste huberke van het jaar.
Nog even een mededeling aan de ouders: elke vergadering worden de aanwezigheden
genoteerd. Elke kapoen moet minimum 15 keer aanwezig geweest zijn om mee te mogen op
klein kamp. Ook graag laten weten wanneer je kapoen niet kan komen naar de vergadering.
Dit mag via de Whatsappgroep, die wij nog zullen aanmaken, of via email naar het volgende
adres: kapoenen@scoutshubertus.be. Voor andere zaken kunnen jullie ons ook altijd
bereiken op volgende nummers:
o
o
o
o
o
o

Stef: 0479/64 71 71
Finn: 0485/17 42 19
Marte: 0468/27 74 22
Leonie: 0475/77 37 66
Margot: 0497/ 06 86 96
Morgane: 0471/72 36 26

