
Huberke December-Januari- Februari 
 

Vergaderingen 

Beste ouders en lieve kapoentjes, 

Vanaf 9 december zijn het vergaderingen op vrijdag. Dit is vanwege de examens van de 

leiding. De eerste zondag vergadering start weer op 12 februari.  

Hier nog een paar wist- je- datjes… 

Wist je dat: 

- De kapoenen heel mooie knutselwerkjes kunnen maken? 

- Onze kant van het lokaal veel mooier is dan dat van de aapjes? 

- De beertjes GOE en de aapjes BOE zijn?  

- Mats altijd als vuilste naar huis gaat? 

- De beertjes van modder houden? ( sorry mama’s en papa’s) 

- JULLIE HEEL LEUK ZIJN???? 

Even ter herhaling: iedere kapoen MOET minimum 15 keer aanwezig geweest zijn om mee 

te mogen op kamp ( wij houden dit bij). 

 

Vrijdag 09/12 (19u- 21u): Film- vergadering 

Trek maar jullie warme sokjes aan en neem jullie dekentjes mee, want wij kijken naar een gezellige 

film vandaag!! De leiding zorgt voor iets lekkers…. Zeker komen dus. ps: het is vanaf vandaag 

vergadering op vrijdag! 

 

Vrijdag 16/12 (19u-21u): Warmste Week- vergadering 

Om De Warmste Week te steunen organiseert de scouts iets om centjes in te zamelen. Meer info 

komt in de ouder chat! 

Vrijdag 23/13 (19u-21u): Kerstfeestje- vergadering 

JOEPIEEEE!!!! Houd jullie maar vast voor het leukste, coolste, vetste… feestje van het jaar!! 

Natuurlijk zijn feestjes niet compleet  zonder cadeautjes. Daarom vragen we aan iedereen om een 

cadeautje van +/- 5 euro mee te nemen. Zo kan iedere kapoen naar huis gaan  met een leuk 

cadeautje.  



 https://www.youtube.com/watch?v=okFurqxKhRM ( dit is de playlist voor 

vanavond) 

Vrijdag 30/12 (19u-21u): Winter- wonderland vergadering 

Het is iets met ijsprinsessen, pratende sneeuwmannen en rendieren vandaag. Wie raadt wat we 

gaan doen? 

 

 

Vrijdag 06/01 (19u-21u): Het- nieuwe-jaar-is- er- weer- vergadering 

Vanavond zetten we het nieuwe jaar in met onze beste vriendjes en vriendinnetjes van de scouts. 

Wie heeft er zin in om het nieuwe jaar te vieren? De leiding alvast wel! 

 

 

Vrijdag 13/01 (19u-21u): Just- dance- karaoke- vergadering 

Swing maar alvast jullie benen los en warm maar die stembanden op want vanavond laten we ons 

van onze beste kant zien in de Just Dance - en karaoke - avond. Wij zijn benieuwd naar jullie zang- en 

danskunsten. 

Vrijdag 20/01 (19u-21u): Janne- is- jarig- vergadering 

https://www.youtube.com/watch?v=okFurqxKhRM


Jullie leidster Janne wordt 20 jaar vandaag!!! Dat wil ze graag vieren met al haar vrienden en 

vriendinnen van de kapoenen. Maak jullie maar al klaar voor een leuk feestje. Misschien neemt 

Janne wel een lekkere traktatie met zich mee…. 

Vrijdag 27/01 (19u-21u): Casino- avond- vergadering  

Trek maar jullie chique kleren aan want vanavond is het casino op de scouts!! 

 

Vrijdag 03/02 (19u-21u): Relax- vergadering 

Vandaag doen we helemaal NIKS. Of misschien toch wel? Misschien wordt het wel de actiefste 

vergadering van het jaar…. 

 

Zondag 12/02 (14u-17u): Liefjes- bollekes- schatjes- valentijn- vergadering 

Zet maar jullie lieve liefjes in de bloemetjes vandaag. Wij regelen vandaag  een leuke activiteit voor 

de koppeltjes, en de niet koppeltjes ( jullie mogen ook gevierd worden), onder ons. Ps: dit is het 

lievelingsliedje van Pjotr en Sander <3<3 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ4huKn57kk  

 

Ps: het is vanaf vandaag weer vergadering op zondag! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ4huKn57kk


 

Zondag 19/02 (14u-17u): Wij- maken- een- uitstap- vergadering 

RARARARA naar waar gaan we?????? Meer informatie volgt! 

 

Zondag 26/02 (14u-17u): Boeren- en boerinnen-vergadering 

Geitjes, paardjes, konijntjes, lammetjes… We hebben ze allemaal op onze Hubertus boerderij. Kom jij 

vandaag een bezoekje brengen?  

 

  



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:kapoenen@scoutshubertus.be met als subject:  

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Amélie: 0470 03 39 26 

Janne: 0490 43 48 90 

Sander: 0493 45 34 29 

Pjotr: 0488 48 76 91  

 

 

 

 

 


