
 
 

Heeeeeeei hooooooooooi, hier zijn we weer! Dit met het tweede Huberke van het jaar. 
Dat betekent: bijna het nieuwe jaar!!!! Zijn jullie nieuwjaarsbrieven al klaar???? Wij zijn 

wel eens benieuwd om deze te horen. Elke kapoen die zijn nieuwjaarsbrief voor leest aan 

ons, krijgt een snoepje ;---{-) 
Zoals jullie zien, zit dit Huberke vol met vrijdagavondvergaderingen. Dat komt omdat de 

leiding heeeeel veel toetsen moet maken en daarom op zondag moeten leren 
(saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai).  

Gelukkig zien we elkaar dan wel nog op vrijdag, toch???? 
 

Groetjus van jullie lieve kapoenen: 
Leonie doet pipi in een potje salami, 

Marte kan nie karte (want ze botst altijd), 
Stef de treinchef, 

Finn valt op zijn kin, 
Morgane koekenpan, 

Margot in haren Peugeot met een cadeau 
 

Voor we starten met de vergaderingen, eerst nog enkele wist-je-datjes zodat jullie 
allemaal up-to-date zijn. 

 

 

Wist je dat...... 

o Leidster Margot een mummie heeft gezien in Egypte? 
o Lina graag in de modderplassen springt en dan verwonderd is dat haar voeten nat 

zijn? 
o Mone super lekkere brownies kan bakken? 
o Brave kapoenen in mei al welpen worden? 
o Er volgend semester een kapoenenweekend is? 
o Morgane kan zingen als een nachtegaal? 
o Leidster Margot heeft meegedaan aan K2 zoekt K3 als rosse? 
o Aapje Aap jullie superleuk vindt? 
o Jullie allemaal kei goed en griezelig verkleed waren op Halloween? 

 

  



 
 

Vergaderingen 
 

Vrijdag 10/12: Warmste week vergadering (17u30-19u) 
Dit jaar laten we ons goed hart zien en doen wij als scoutsgroep 
mee aan De Warmste Week van 2021! Het thema is ‘kunnen zijn 
wie je bent’. Hiervoor willen wij ons inzetten, omdat dit 
ongelooflijk belangrijk is. Tijdens deze vergadering organiseren 
we ‘Hubertus staat in brand (maar niet de pannenkoeken)’. Er 
zullen overheerlijke (zelfgebakken) pannenkoeken en warme 
chocomelk te koop zijn. Hiervoor vragen wij aan elk lid een vrije 
bijdrage en hopen met deze activiteit een mooi bedrag in te 
zamelen voor deze geweldige actie van Studio Brussel!  
 
Inschrijven voor deze vergadering kan via de link die verstuurd 
werd in de Whatsappgroep. Dit kan nog tot en met woensdag 8 
december!! 
Verdere info volgt in de whatsappgroep. 

 
 
Vrijdag 17/12: Secret santa vergadering (17u30-19u) 
Het is bijna kerstmis en ook wij vieren dit graag met jullie!! Zorg dat je vandaag allemaal een 
klein cadeautje ter waarde van ongeveer 5 euro mee hebt voor een ander (top secret!) aapje. 
Ook jij zal naar huis gaan met een cadeautje, wat een heeeeele goede reden is om zeker te 
komen. 
 
 

 

Vrijdag 24/12: Geen vergadering 

Morgen viert Jezus zijn verjaardag, dus 
daarom kunnen wij geen vergadering geven. 

 

 

 



 
 

Vrijdag 31/12: Geen vergadering 

Jammer genoeg kunnen we elkaar deze week weer niet zien, maar we denken aan elkaar 
tijdens het vuurwerk! Gelukkig Nieuwjaar liefste kapoentjes! 

 

Vrijdag 07/01: Casino vergadering (17u30-19u) 

Trek vandaag je beste kleren uit de kast en oefen 
je pokerface. We gaan vanavond naar het casino!! 
Tip: ga alvast maar in je tuin of in het park op zoek 
naar een klavertje vier, want geluk zal je nodig 
hebben. 
 
 
 
Vrijdag 14/01: Gezelschapsspel vergadering (17u30-19u) 
Deze vergadering is voor de echte monopoly of levensweg specialisten. Het wordt 
supergezellig en leuk (behalve voor de verliezers) dus zeker komen! 
 
 
Vrijdag 21/01: Pyjama party vergadering (17u30-19u) 
In een pyjama naar de scouts komen, wie wil dat nu niet! Pak zeker je favoriete knuffel mee, 
dan kan aapje aap vriendjes maken! En nee, we gaan niet slapen. Vandaag doen we 
kussengevecht, theekransje met onze knuffels en vertellen we griezelverhalen. Durf jij het 
aan?! 
 

 
Vrijdag 28/01: Film vergadering (17u30-19u) 
Vanavond gaan we een film kijken! Jeeeeeej! 
Eet thuis niet te veel, zodat je plaats genoeg 
hebt om heerlijke popcorn te eten. Een dekentje 
of een onesie zou ook handig kunnen zijn om 
lekker knus te zitten. 
 
 

  



 
 

 

Vrijdag 04/02: Geen vergadering  

De leiding heeft een beetje nood aan vakantie na al die moeilijke toetsen…. Gelukkig zien we 
elkaar vanaf volgende week weer op een zonnige zondag! 

 

Zondag 13/02: Valentijn vergadering (14u- 17u)  

Het is weer bijna Valentijn, maar Cupido voelt zich een beetje ziek… 
Daarom vraagt hij aan ons om koppeltjes te maken op de scouts. 
Kunnen jullie een beetje boogschieten? Anders gaan we het 
handmatig moeten doen en dan wordt het moeilijk! 
 
 

Zondag 20/02: Beroep van je ouder vergadering (14u - 17u)  

Vandaag mogen jullie allemaal verkleed komen in het beroep van je mama of 
papa. Wij zullen ons ook verkleden in onze droomjob! We zijn al benieuwd. 
#spannend 
 
 
Zondag 27/02: Nachtwacht vergadering (14u - 17u)  
Deze middag gaan we de wereld beschermen tegen kwaadaardige monsters en demonen, 
want onze vrienden van de nachtwacht zijn even op vakantie naar Australië en vragen aan 
ons om hun taak over te nemen. Haal je best weerwolf, vampier of elf in jezelf naar boven 
zodat de wereld niet tenonder gaat. 

 

  



 
 

 

Ziezo, dit was het weer voor het tweede huberke. Indien jullie nog vragen hebben, mogen 
die altijd gestuurd worden in de Whatsappgroep of via een mailtje naar 
kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: KAPOENEN.  

Jullie kunnen ons ook persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummers: 

 
Margot: 0497/ 06 86 96 

 
Leonie: 0475/77 37 66 

 
Morgane: 0471/72 36 26 

 
Stef: 0479/64 71 71 

 
Finn: 0485/17 42 19 

 
Marte: 0468/27 74 22 


