HUBERKE KAPOENTJES BEERTJES
Liefste leukste mooiste fantastische knapste beste wijste zaagenste
schattigste kapoeniiiieeeeeees. Hier zijn wij de leukste liefste mooiste tofste
leiding van de heeeeele wereld met het 2e huberke. Het is bijna kerst omg,
kei gezellig met mama en papa en oma en opa in de zetel met een glaasje
kidibul hiihihihi.
De komende vergaderingen zullen op vrijdagavond zijn aangezien de
leiding heeeeelveeeeel toetsen moet maken :(((( MAAR geen getreur, het gaat
megaaaaaa coooool worden!!!!!!

________________________________________________________
● Wist je dat Wolf stiekem een K3 fan is?
● Wist je dat Charlotte heeft meegedaan aan K2 zoekt K3 maar dat jullie
haar nooit op tv hebben gezien omdat Gert haar auditie zo slecht
vond???
● Wist je dat het bijna 2022 is??
● Wist je dat Beertje beer ook wacht op zijn kerstcadeautjes?
● Wist je dat de kapoentjes van modder houden?
● Wist je dat de kapoentjes niet van kou houden?
● Wist je dat Wolf en Charlotte stiekem verliefd zijn op elkaar?
● Wist je dat Annelie mega blij was met alle mooie tekeningen en
cadeautjes voor haar bday???
● Wist je dat Jorre tijdens de week in Brussel woont en in het weekend in
Merelbeke woont???

10/12 Vrijdag: Warmste-week vergadering (17:30-19:00)
Joepie! we gaan lekkere
pannenkoeken eten en rond een
kampvuur leuke liedjes zingen! Maar
jullie de kapoenen zullen
verantwoordelijk zijn voor het
kampvuur. Wij zullen jullie de kneepjes
van het vak aanleren zodat jullie een
echte scout zullen worden!!! Eens het
vuur aan is krijgen jullie lekkere
pannenkoeken en zullen we leuke
kampvuur-liedjes zingen

17/12 Vrijdag: Secret santa vergadering (17:30-19:00)
De kerstman is onderweg, dus we maken het voor hem al wat gemakkelijker
door alvast een cadeautje te kopen ter waarde van 5 euro voor een mede
kapoentje. Neem een leuk cadeautje mee, verpak het suuuper creatief en wij
zorgen voor de kerstsfeer.

24/12 Vrijdag: GEEN
VERGADERING
Kerstmis, geniet van jullie gezellige
avond :) xoxo de leiding

31/12 GEEN VERGADERING!!!
Jammer genoeg nog 1 weekje overslaan maar alvast een GELUKKIG
NIEUWJAAR HE EN VEEL KIDIBULLL DRINKEN MET CHIPS !!!!!

07/01 Vrijdag: nieuwjaarsfeestjeuuu (17:30-19:00)
Trek je mooiste kleren aan, wij zorgen voor een hapje en een drankje, pak je
goed humeur mee en vergeet zeker je dansmoves niet. (en je liefje hihi)
Gelukkig nieuwjaar en tot sebiet he :)

14/01 Vrijdag: Film Vergadering
(17:30-19:00)
Joepieeee, wij gaan naar een
leuke film kijken. Pak jullie knuffel
en pantoffels mee + je mooiste
pyjama, misschien wel een gezellig
dekentje en dan kunnen allemaal
gezellig samen kijken naar een
leuke film. (misschien is er wel
popcorn aanwezig???)

21/01 Vrijdag: kampvuur vergadering (17:30-19:00)
Brrrr het is winter en het is koud!!! Maar daar hebben wij een oplossing voor!!
Kleed je warm aan, doe je handschoenen en muts aan. We gaan ook
looooogisch lekkere marshmallows eten mmmmmm!!!

28/01 Vrijdag: Quiz vergadering
(17:30-19:00)
Ben jij kei slim en weet jij alles over de
wereld???? Kom dan zeker naar onze mega
coole wijze leuke quiz en wie weet win jij de
prijs.

04/02 Vrijdag: GEEN VERGADERING!!!
pffff wij zijn even kei moe van al die grote toetsen en gaan een weekje slapen, tot
volgende week :))))

13/02 Zondag: Liefjesvergadering
(14:00-17:00)
OMG maandag is het valentijn, wil jij tips om
maandag je liefje te verrassen of wil je een liefje
ontmoeten?? Kom dan zeker naar de
vergadering, misschien zal er een cupido
aanwezig zijn. Of misschien komen de liefjes van
de leiding (Charlotte heeft er wel 5 dus dan zijn
we wel met veel ….. ps: ik denk dat 1 van de 5
Wolf is ??!!) Pss: Charlotte was gisteren jarig,
neem dus zeker een cadeautje mee of een
liefdesbrief mag ook!!

20/02 Zondag: Belgiums Got Talent vergadering (14:00-17:00)
Kennen jullie Belgiums Got Talent???? Kei leuk programma!!! Wat is jullie
talent? Oefen op je beste talent en kom het tonen aan de bekende jury. Maar
wie is die bekende jury?? GEHEIM hihi ( WIJ WETEN HET LEKKER WEL)

27/02 Zondag: superhelden
vergadering (14u-17u)
Kom allemaal als je superheld
verkleed (kan ook je papa of je mama
zijn of je oma of je zus of je bff) en
kom alle boeven met ons vangen!!!
Tot straaaaks, doei, ja joow, bya bya
koeienvlaai

________________________________________________________
Voila dit was het huberke, voor meer vragen zijn we altijd bereikbaar via de
whatsapp groep.
Jullie kunnen ons ook persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummers:
Lore: 0468 27 63 26
Annelie: 0494 08 42 81
Wolf: 0491 99 40 49
Charlotte: 0470 08 88 55
Fleur: 0470 53 26 07
Jorre:

