
Huberke maart-april-mei

Vergaderingen
Zondag 5/03: (14u-18u) Grade the kapoens up vergadering

Stiekem zit er in ons allemaal nog een klein kapoentje. Vandaag mag je hem eens naar buiten laten.

Jullie krijgen vandaag allemaal een klein kapoentje toegewezen waar we dan samen de leukste

spelletjes mee spelen. Het is toch een leuk om je weer jong te voelen

Zondag 12/03: (14u-18u) slimmer worden vergadering

We zijn allemaal zeer intelligent (behalve de mensen die denken dat 9/11 op 9 september was of

denken dat Noord-Afrika effectief een land is) dat zie je direct aan onze groep. Vandaag gaan we

samen deze kennis nog verbreden met een onderwerp dat niet enkel de meisjes, maar zeker ook de

jongens zal bevallen.

Zondag 19/03: (14u-18u) alle gekte op een stokje en op een praalwagen vergadering

Mensen uit aalst zijn heel familiair met deze traditie, maar ook in merelbeke is dit een jaarlijks

evenement(jammer genoeg). Aangezien gewoon kijken naar een stoet van verklede mensen ons wat

eentonig lijkt zullen wij het wat interessanter maken. Je moet natuurlijk zelf komen om te zien hoe.

Zondag 26/03: (14u-18u) we gaan op verplaatsing vergadering

Of misschien toch niet. We hebben alleszins iets leuk voorbereid, maar de locatie is nog een

verrassing. Deze wil je echt niet missen, tot dan allemaal.

Zondag 02/04: (14u-18u) De klokken zijn in het land-vergadering

Tis weer diene tijd van het jaar. Diene dwaze paashaas heeft overal paaseieren verstopt dus vandaag

gaan we gans de vergadering ons bezighouden met ze allemaal te zoeken. Breng je mandje en

vergrootglas mee want door de inflatie zijn het  maar kleine eitjes dit jaar.

Zondag 09/04: (14u-18u) Pasenvergadering

Joepie iedereen heeft familiefeest want het is pasen. Daarom is het vandaag GEEN vergadering.

Vrolijk paasfeest!

Vrijdag  14/04 : (14u-18u) Spaghettiavond

Travakken, travakken en nog keer travakken. Dit weekend is het onze befaamde spaghettiavond dus

maak je klaar voor een lange werkdag. Zondag is het uiteraard geen vergadering.

Ps: als je niet kan werken moet je dit met een gegronde reden laten weten aan de leiding.



Zondag 23/04 (14u-18u) iedereen krijgt diabetes vergadering

Merhaba, görünüşe göre bu hafta sonu şeker festivali. Ja, je leest het goed, vandaag is de laatste dag

van het suikerfeest. Voor een keer gaan we een stevig ongezond zijn en om ter meest suiker eten.

Hopelijk heeft niemand hier diabetes.

Zondag 30/04: (14u-18u) NU KOMT DE MOUW UIT DE AAP

Of is het uit de rugzak? Boots en dora zijn weer verdwaald. Weet jij waar ze zijn?

Zaterdag 6/05: (14u-18u) Sedentair gedrag vergadering

Sedentair gedrag of lang stilzitten is alles wat je doet terwijl je ligt of zit en waarbij je heel weinig

energie verbruikt. Slapen hoort daar niet bij. Enkele voorbeelden van sedentair gedrag: stilzitten op

school of de gemiddelde giver op een vergadering.  Vandaag doen we het tegenovergestelde. Dus

trek je sportkleren en sportschoenen maar aan, want het is SPORTDAG.

Zondag 14/05: (14u-18u) Breng je huisdier mee vergadering  (Laatste zondag vergadering)

Hebben wij hier dierenvriendjes in de groep? Hopelijk niet want anders wordt het wel een heel

hectische vergadering. Breng allemaal jullie huisdier mee behalve als het een krokodil is want dat zou

best gevaarlijk zijn. Verkleed jezelf als je lievelingsdier als je geen huisdier kan meenemen.

Wist-je-datjes
Wist je dat…

● het blijkbaar traditie is om met je broer 100-dagen te vieren?

● volgens JP november voor oktober komt?

● voor sommige mensen citroen-citroen een moeilijk spel is want je moet niet 1, maar 2

fruitjes noemen?

● Briek een fruit is?

● skiën gevaarlijk is voor de benen zoals een springkasteel gevaarlijk is voor je arm?

● voor sommige mensen de vergadering om half drie begint? NOT, kom gwn op tijd

● achteraan het welpenbos de place to be is?

● een boomstronk voor sommige mensen redelijk zwaar is? #actionshaveconsequences

● de scouts een gevaarlijke plek is om je gsm in je broekzak te hebben?



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:

givers@scoutshubertus[dot]be met als subject: Givers

Of jullie kunnen ons persoonlijk bereiken op onderstaande GSM nummer:

Seppe: 0475 21 53 98

Jonas: 0497 57 47 96

Jasper: 0468 23 56 95

Sara: 0487 74 38 77

Laurens: 0495 27 83 18

Eline: 0460 97 38 60


