
Liefste leukste kapoens, wat zijn we blij dat Huberke 2 eraan komt!!!!!!
We kennen jullie allemaal al wat beter en hebben al zin in de

vergaderingen die eraan komen :) Een maand vol met leuke plannen
(kerst, nieuwjaar, sneeuw misschien, ..)

🎄

Zoë is een mega toffe, vlotte meid. Het is haar eerste jaar
als leiding, maar dat zal je zeker niet aan haar merken! Ze
is een vlotte prater en super grappig. Ze heeft er alvast
super veel zin in om jullie allemaal te leren kennen!

Julie is een super vrolijke en toffe meid. Dit is ook haar
eerste jaar als leiding en ze kijkt er alvast enorm naar uit om
alle kapoentjes te leren kennen. Ze zal altijd gemotiveerd
zijn om met jullie iedere zondag er een leuke, creatieve..
vergadering van te maken en als er probleempjes of vragen
zijn zal Julie altijd luisteren!



Irene is een super leuke, enthousiaste leiding die keiveel
goesting heeft om elke zondag met jullie plezier te maken. Ze
heeft al een jaartje ervaring opgedaan bij de welpjes, dus
weet zeker van aanpakken! Ze is een super lieve maar ook
een super stoere die alles durft!!! Je kan altijd bij haar terecht
als er iets aan de hand is, ze zal elke keer een glimlach op
jullie mooie gezichtjes toveren :)

Lore is een super toffe, ze is altijd heel enthousiast om naar
de scouts te komen en met jullie te spelen. Vorig jaar stond
ze ook bij de kapoentjes dus heeft al heel veel ervaring!! Als
er iets is kan je altijd bij Lore terecht en komt alles weer
helemaal goed!! ;)



WIST -JE-DATJES: Iederee�

- Wist je dat de kapoenen “opeens” allemaal naar de wc moeten
wanneer we net in de modder gaan spelen????? 🧐🧐

- Wist je dat de leiding graag thee kransjes houdt met elkaar 🍵🫖

- Wist je dat de kapoenen alles doen voor snoepjes 🍭🍫🍬

- Wist je dat 4-uurtjes buikpijn genezen 🍪🧁

- Wist je dat de leiding graag danst op feestjes 💃

- Wist je dat jullie kei leuke kapoens zijn😍

- Wist je dat het koud wordt brrrr🥶

- Wist je dat het nieuwe jaar bijna begint 🥳

- Wist je dat Irene binnenkort Lore haar haren weer kort gaat
knippen

- Wist je dat Miel & Gust altijd kei goed verkleed zijn op de
vergaderingen😍



Vrijdag 9/12 (19u-21u): Film-Vergadering

Jeeej, vandaag kijken we naar een suuupeeer leuke film :))) Trek allemaal
jullie chille kleren aan met een lekker warm dekentje zodat we lekker ‘‘lui’’ ;)
kunnen chillen voor het scherm… 😎🍿📽

Vrijdag 16/12 (19u-21u): Teken-Vergadering-Voor-Jong-En-Oud +
Warmste week 🔥🔥

Vandaag gaan we alles kleuren wat maar kan, zowel de tafel als hele mooie
kleurplaten. In thema: kerst!

Maar het is ook de warmste week:) jullie zijn dus allemaal welkom om voor
een vrije bijdragen lekker pannenkoeken met chocomelk te drinken/ eten!
Na de vergadering zullen we ook iets organiseren voor wie wil! Maar info
komt nog :) 🔥🔥🔥

Vrijdag 23/12 (19u-21u): Kerstfeestje-Vergadering joepieeeeeeeeee

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way…

vandaag vieren we allemaal samen kerst Ho Ho Ho, voor dit te vieren is er 1
iets suuuper leuk op kerst en dat is CADEAUTJES!!! Dus neem vandaag
allemaal 1 cadeautje mee (maximum 5 €)

🎁🎁🎁

Vrijdag 30/12 (19u-21u): Winter-Wonderland-Vergadering

Vandaag gaan we een dagje op magische reis naar winter wonderland. De
winter kan super leuk zijn (soms ook wat minder door al de regen hier),
maar op deze dag gaan we vooral denken aan alle leuke dingen in de winter
zoals bv sneeuw, sneeuwmannen, kerst en zooooooveel meer. ⛄❄🏂



Vrijdag 06/01 (19u-21u): Het-Nieuwe-Jaar-Is-Er-Weer

Het is 2023!! Aan iedereen een gelukkig nieuwjaar met veel liefde plezier &
leuke scoutsvergaderingen🎉

Je hebt nieuwjaar misschien al gevierd met je mama of papa of je broer of
zus maar vandaag gaan wij samen nieuwjaar vieren:) tot straks in 2023 hé,
niet in 2022!!!!🥳🥳

Vrijdag 13/01 (19u-21u): Just-Dance-Karaoke vergadering

Woehoee vandaag gaan we eens helemaal losgaan en onze beste dansmoves
en zangkunsten bovenhalen. Denk maar als eens na over jullie favoriete
liedjes en warm al  jullie spieren maar alvast goed op! 💃🕺👯🎤

Vrijdag 20/01 (19u-21u): Julie-Is-Jarig-Vergadering-Feest

Happy birthday to you happy birthday to Julie…🎶

Vandaag vieren we de verjaardag van onze leidster Julie, we gaan er een
groot verjaardagsfeest van maken , zodat het een onvergetelijke dag wordt!!
🎂

🥳🥳🥳🥳🥳

Vrijdag 27/01 (19u-21u): Casino-Avond-Vergadering

Vanavond is het casinoavoooond! Kleed je allemaal super mooi en dan spelen
we allerlei spelletjes 💰💰 Tot straks

Vrijdag 03/02 (19u-21u): Spa-Wellness-Relax-Thee-Koffie-
Avondje/vergadering

Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie O wie….

Vandaag gaan we helemaal zen worden, we gaan net gelijk in een echte
Spa..iets lekker warm drinken, luisteren naar de vogeltjes op de achtergrond,
bijkletsen met je vriendjes met een maskertje op ons gezicht einde van dit
mooi gedicht… 



Zondag 12/02 (19u-21u):
Liefjes-Bollekes-Schattekes-Zoetjes-Valentijn-Vergadering

14 februari binnen 2 dagen??? OMG Valentijnsdag, hebben jullie een liefje
of iemand die je gewoon heel graag ziet??? Vandaag draait alles om de dag
van de liefde ❤ vergeet dus niet een extra dikke knuffel te geven voor
deze vergadering aan iedereen waarvan je houdt!!!

❤😍🥰😘

Zondag 19/02� We-Gaan-Op-Uitstap-Vergadering-RARARA-Naar-Waar??

Ooooo vandaag gaan we op uitstap!! spannend, om de spanning er een beetje
in te houden blijft dit een verrassing. Jullie kunnen wel al eens nadenken
naar waar onze uitstap zou kunnen zijn.

Info volgt.

🤫🤫🤫🤫

Zondag 26/02� Boeren-En-Boerinnen-Vergadering

Trek maar alvast jullie klompen aan want vandaag gaan we ons inleven in
de wereld van de koeien, de varkens, de boeren en de boerinnen.  We gaan
ervoor zorgen dat we op het einde van de vergadering keigoeie boeren en
boerinnen zijn geworden!!!!!🐷🐮

Ons scoutsuniform bestaat uit:

✔ Een korte! groene! broek.

✔ Een beige scoutshemd (niet verplicht voor kapoenen maar wel
een aanrader).

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

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



Onze contactgegevens:

Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie terecht op volgend mailadres:
(aapjes) kapoenen@scoutshubertus.be met als subject: kapoenen (aapjes)

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

Lore: 0468276326

Julie: 0468147752

Irene: 0468168278

Zoë: 0468498917




