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Huberke maart-april-mei Vergaderingen 
 

Zondag 5/03: (14u-17u) : Heksen en Tovenaars Vergadering  

“Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren was niemand de sigaar. Als hij 

kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren. Dan hielden alle mensen van elkaar.”  

Wie dit liedje kan zingen op de vergadering is een echte heks of tovenaar. 

https://www.google.com/search?q=like+me+toveren&rlz=1C5CHFA_enBE921BE922&oq=like+me+to

veren&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i512j0i22i30.3711j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#fpstate=ive&vld=cid:d1918e7a,vid:OLGklBUG5e4   

 

Zondag 12/03: (14u-17u) : Dierentuin Vergadering  

Olifanten, giraffen, zebra’s, nijlpaarden en neushoorns, je kan ze allemaal komen bewonderen in 

onze Sint Hubertus Dierentuin. Pak je verrekijker maar mee en doe je safari kleren maar aan.  

 

Vrijdag 17/03 – Zondag 19/03 : Weekend  

Voor verdere info zie mail  

 

Zondag 26/03: (14u-17u) : Snack Vergadering  

Pjotr en Sander laten jullie vandaag kennismaken met al hun 

lievelings-snacks. Eet zeker nog niet te veel want jullie buikjes zullen 

gevuld worden deze namiddag.  

 

Zondag 02/04: (14u-17u) : Boerderij Vergadering  

Vandaag gaan we op stap naar de allerleukste boerderij. Meer info 

volgt via whatsapp.  

 

Zondag 09/04: (14u-17u) : Paas Vergadering   

Vrolijk Pasen  

 

Zondag  16/04 : (14u-17u) : Amélie is jarig Vergadering  

Hieperdepiep hoeraaa!! Deze namiddag vieren we de verjaardag van 

Amélie en dat doen we natuurlijk met…. TAART!!! Kunnen jullie 

raden hoe oud ze is geworden??  

 

https://www.google.com/search?q=like+me+toveren&rlz=1C5CHFA_enBE921BE922&oq=like+me+toveren&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i512j0i22i30.3711j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:d1918e7a,vid:OLGklBUG5e4
https://www.google.com/search?q=like+me+toveren&rlz=1C5CHFA_enBE921BE922&oq=like+me+toveren&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i512j0i22i30.3711j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:d1918e7a,vid:OLGklBUG5e4
https://www.google.com/search?q=like+me+toveren&rlz=1C5CHFA_enBE921BE922&oq=like+me+toveren&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i512j0i22i30.3711j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:d1918e7a,vid:OLGklBUG5e4
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Zondag 23/04 (14u-17u) : Koffienamiddag   

Liefste mama’s en papa’s houdt deze namiddag zeker vrij in jullie agenda, want vandaag worden 

jullie ook op de scouts verwacht. Verdere info volgt.  

 

Zondag 30/04: (14u-17u) : Superhelden Vergadering  

Trek allemaal jullie superhelden pak aan want vandaag gaan we testen wie van jullie superkrachten 

bezit en een echte superheld is!  

 

Zaterdag  6/05: (14u-17u) : Sportdag  

Vandaag is het uitzonderlijk op zaterdag vergadering. We gaan ons van onze meest sportieve kant 

laten zien samen met andere scoutsen uit de buurt. Verdere info volgt.  

 

Zondag 14/05: (14u-17u) : Olympische Spelen Vergadering  

Wie alle 32 olympische sporten tegen ons kan vertellen is de olympisch kampioen van Sint Hubertus 

voor vandaag!  

 

PS. Vanaf volgende week zijn het weer vergaderingen op vrijdag doordat de leiding opnieuw moet 

blokken.  

 

 

 

WIST – JE – DATJES  

• Mats kan kei goed spriet  

• Ellis spring super graag op springskastelen en op de leiding  

• C en O zijn een koppeltje (wie raad over wie we het hebben?)  

• Elliot kan kei goed dansen  

• Wist je dat Jef elke vergadering de leukste vergadering ooit vindt  

• Leidster Amélie geen snoepjes lust   
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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: 

Beertjeskapoenen@scoutshubertus.be met als subject: Beertjes Kapoenen  

 

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer: 

Amélie : 0470033926  

Janne :  

Sander :  

Pjotr :  

 

 

 

 

 

 


