
Huberke 
 

Yo kutkinderen da is ier het huberke. 
Is toch gewoon stabiel? 

 

 



 
 
 

 
 
 
Zondag 19/09: overgang  
Is al gepasseerd aaaaaa neeef 
 



24-25-26/09: geen vergadering want: feestweekend  
Zeker komen, wordt enge fissa. Neem al jullie dreries meee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 03/10: GEEN vergadering: 
leidingweekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 10/10: Pita vergadering (14u-18u)  
Effe goeie chap maken broo. Beetje oefenen voor pitta verkoop. 
 
Vrijdag 15/10 -Zondag 17/10: Het is weeekeeeeeeend(14u-17u/18u) 
Ewaa brief komt nog. 



 
 
Zondag 24/10: Fietsvergadering (14u-18u) 
Toooooooooom 
Boooneeeuuu 

 
 
Vrijdag 29/10 en Zaterdag 30/10: pita verkoop 
Info volgt nog 

 
 
Zondag 07/11: Autovergadering (14u-18u) 



Misschien koop ik wel een Bentley 
Misschien koop ik wel een Honda 
In m'n jakka met bontkraag 
Rijdend naar de Fashion Week 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Misschien koop ik wel een Bentley 
Misschien koop ik wel een Honda 
In m'n jakka met bontkraag 
Rijdend naar de Fashion Week 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Misschien koop ik wel wat ice 
Misschien koop ik wel jouw wife 
Ik wil geen honing met rijst 
Wil m'n champagne met ice 
In het begin was het niks 
Maar nu flex ik op je bitch 
Al die jongens op m'n lip 
Kan nie haten, ik ben rich 
Misschien koop ik wel een Bentley 
Misschien koop ik wel een Honda 
In m'n jakka met bontkraag 
Rijdend naar de Fashion Week 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Misschien koop ik wel een Bentley 
Misschien koop ik wel een Honda 
In m'n jakka met bontkraag 
Rijdend naar de Fashion Week 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Ey, ey 
Misschien buy ik wel een nieuwe chain (oeh) 
Ik heb weer hoofd, that's a new brain (vroom) 
Famke zegt, ze komt hier zo heen (Famke) 
En ze weet ook dat wordt probleem (ja) 
Damn Bokoeyoncé, hoe doe je dat? (doe je dat) 
Zit alleen maar sannie in m'n Gucci tas (in m'n Gucci tas) 
Ja, ik ben de meester, jij de nieuwe klas (oeh) 
Nieuwe jas, nieuwe coupe 
Heb een nieuwe saus (Yoncé) 
Misschien koop ik wel een Bentley 
Misschien koop ik wel een Honda 
In m'n jakka met bontkraag 
Rijdend naar de Fashion Week 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Misschien koop ik wel een Bentley 
Misschien koop ik wel een Honda 
In m'n jakka met bontkraag 
Rijdend naar de Fashion Week 
Vroom Vroom Vroom Vroom 
Vroom Vroom Vroom Vroom 

 
 
Zondag 14/11: Openbaarvervoer vergadering (14u-18u) 



Herres op bus a neef. 

 
 
 
Zondag 21/11: Voet vergadering (14u-18u) 
We maken een only fans account en verkopen ons voeten voor floes. 

 
 
Zondag 28/11: Brommer vergadering (14u-18u) 
Scooter kopeeeuuu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vrijdag 03/12: Sinterklaas (19u-22u) 
Sinterklaas is ne turkse pedofiel.  

 
 

 


