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DE TAKLEIDING

KAPOENEN •  STEF
04 79 53 59 99

WELPEN • LORE
04 78 94 14 70

WOUDLOPERS • LINDE
04 85 38 52 08

JONGGIVERS • EVA
04 73 43 93 31 

GIVERS • MARIE
04 74 04 40 34

DE GROEPSLEIDING

ANDREAS NIKOLAKOPOULOS
04 97 94 40 23

FIEN BONTINCK
04 86 36 18 55 

JADE BOGAERT
04 97 94 40 23

TINE DE PAEPE
04 98 71 41 59 

EMAIL
groepsleiding@haegepoorters.be

Dit Haegeprekerke werd gedrukt bij Copy Discount Gent
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Dag liefste Haegepoorterkes!

De startactiviteiten zijn allemaal achter de rug, nu is het tijd 
voor het echte werk. Oktober en November zitten weer boorde-
vol leuke activiteiten en de weekends staan ook al gepland. 

Kapoenen: 3-4 November
Welpen: 16-18 November
Woudlopers: 19-21 Oktober
Jonggivers: 19-21 Oktober
Givers: 26-28 Oktober

Verdere info over de weekends krijgen jullie tijdig via de takken.

Op 24 November is het weer smullen geblazen want het is tijd voor 
de jaarlijkse Spaghetti-avond! Schrijf dit alvast in de agenda en 
meer informatie over hoe jullie kunnen inschrijven volgt via mail.

Ook de datum voor het Open Scouts Weekend ligt reeds vast. 
Deze zal doorgaan op zaterdag 13 April. Voor wie hier nog niet 
vertrouwd mee is: op deze dag kunnen zowel de kinderen als 
de ouders een scouteske namiddag beleven en ’s avonds ge-
nieten van een lekkere barbecue en een gezellig kampvuur.

Een nieuw scoutsjaar staat voor velen ook gelijk aan nieuwe scouts-
uniformen aanschaffen, want ach, wat groeien ze snel!! Daarom 
willen we er via deze weg nog eens attent op maken dat jullie te 
kleine hemden, T-shirts, ed. steeds bij ons kunnen inbrengen. Met 
andere woorden, wij bieden dus ook tweedehands scoutskleren aan.
 
Recycleren, recycleren, wie zijn best doet zal het leren! Zoals ieder-
een ongetwijfeld al weet is het nieuwe jaarthema ‘minder is meer’. 
Ook wij hebben nagedacht over hoe wij onze ecologische voetafdruk 
kleiner kunnen maken. We zullen jaarlijks 1 papieren editie verstu-
ren in het begin van het scoutsjaar met de leidingsposter als bijlage, 
de rest komt digitaal op onze site. Voor wie een digitale versie een 
probleem zou zijn mag ons hier zeker over aanspreken, dan voorzien 
wij alsnog een papieren versie die je kan meekrijgen op de scouts.



Wie graag op de hoogte blijft van het doen en laten van onze 
scouts kan ons volgen via facebook en/of instagram. Bei-
de via de naam Scouts en Gidsen Haegepoorters.

Een stevige (laatste vervuilende) linker,

De Groepsleiding,

Jade, Andreas, Tine en Fien.

(en omdat er nog wat plaats over was, nog wat 
sfeerfoto’s van afgelopen zomer :) )
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DAG LIEVE KAPOENEN!
Het nieuwe scoutsjaar gaat bijna van start dus krijgen jullie ook de 
eerste maandbrief! Zo kunnen jullie al eens een kijkje nemen in wat 
we de komende zondagen zoal gaan doen en ontdekken! Ook ons eer-
ste weekend staat ingepland. We zijn een enthousiaste, nieuwe lei-
dingsgroep en kijken er al naar uit om jullie allemaal te ontmoeten! 

ZONDAG 7 OKTOBER WIE IS HET ?
Op de allereerste vergadering nemen we de tijd om elkaar beter 
te leren kennen. We spelen het grote wie-is-hetspel! Ben jij het? 
Is hij het? Is het iemand met bruin haar? Draagt zij een bril of is 
het iemand van de leiding? Je komt het 7 oktober allemaal te we-
ten van 14u-17u! Vergeet jullie 50 cent niet voor het vieruurtje.
Na de vergadering is het het inschrijvingsmoment en een gelegen-
heid voor de ouders om de leiding beter te leren kennen, een praatje 
te slaan of eventuele vragen te stellen! Er zal ook een bar aanwezig 
zijn waar iedereen nog kan genieten van een hapje en een drankje  

ZONDAG 14 OKTOBER GEEN VERGADERING
We zijn met alle leiding op leidingsweekend om het komende 
scoutsjaar voor te bereiden, er is dus helaas geen vergadering! 

ZONDAG 21 OKTOBER RIDDERS EN PRINSESSEN 
Trek jullie stoerste kostuums en mooiste jurken aan want van-
daag keren we terug in de tijd! Verslaan we een draak? Moet 
de prinses uit haar toren gered worden? Ontmoeten we een ko-
ning of hebben we ons eigen kasteel? Kom het zondag 21 ok-
tober allemaal zeker ontdekken met 50 cent in de hand! 

ZONDAG 28 OKTOBER SNOEPJESVERGADERING
Hmm… Vandaag wordt het een lekkere dag! We spelen het gro-
te snoepspel en zoeken nog enkele kapoenen die wel graag 
af en toe eens snoepen! Kom jij 28 oktober ook mee smik-
kelen en spelen met ons? Psst, breng 50 cent mee. 
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ZATERDAG 3 NOVEMBER – ZONDAG 4 NOVEMBER-
WEEKEND
Ons eerste weekend!! Hoera! 
Verdere informatie volgt zeker via mail. Het weekend is van 3 op 4 
november met 1 overnachting. Het thema is sprookjesbos. Ben jij 
benieuwd welke sprookjes er allemaal schuilen in het bos? Rood-
kapje en de wolf die misschien samen gezellig een theetje drinken? 
Je weet het nooit! Kom zaterdag 3 november dus zeker kijken!

ZONDAG 11 NOVEMBER HET VREDESLEGER
Vandaag is het een speciale dag. Wapenstilstand! Vandaag trans-
formeren wij in het vredesleger en trekken we ten strijde om te 
vrede te bewaren! Oefen maar al vast je beste mars en trek je le-
geruniform al aan! Wij hebben iedereen nodig om de wapens 
te laten liggen! Ingerukt…… Mars! Vergeet jullie 50 cent niet.

ZONDAG 18 NOVEMBER BEROEPENVERGADERING
Kom verkleed in wat jij later graag wil worden! Van-
daag komt het hele dorp samen: de bakker, de politiea-
gent, de kapster of misschien de bekende zangeres van 
om de hoek? We spelen het groot beroepenspel en we kun-
nen elke inwoner van het dorp gebruiken! Speel je mee? 

ZATERDAG 24 NOVEMBER SPAGHETTI AVOND 
Joepie!! Het is weer tijd voor spaghetti avond, lekker genieten van 
de spaghetti en de gezelligheid opsnuiven. Verdere info volgt!

ZONDAG 2 DECEMBER KOOK VERGADERING 
Vandaag gaan we samen koken! Wat we gaan maken? Dat kan 
ik nog niet vertellen, daarom moet je zondag 2 december ze-
ker komen om het te ontdekken! Wie weet starten we binnen 
enkele weken wel ons eigen restaurant met vijf sterren?!?
Wij kijken er zeker naar uit om in het nieuwe scoutsjaar 
te vliegen, hopelijk jullie ook! Tot snel!!!!

Kusjes en knuffels 
Fien, Arne, Margot, Stef, Louise & Nathan
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Welpen, hallo daar!! Dit is het begin van een nieuw 
scoutsjaar!  Jullie leiding heeft alvast veel zin, het wordt 

een top-jaar, en dat al vanaf het begin! 

7 OKTOBER
De eerste vergadering!  We vliegen er meteen 
in! Op HP om twee en ook nog 50 centjes mee. 
Amusement met elkaar,  hopelijk net zoals 
het hele jaar!!! En daarna inschrijven maar.

14 OKTOBER
Het is jammer genoeg geen vergadering want 

jullie leiding gaat met z’n allen op weekend om er voor 
te zorgen dat de rest van het jaar vlotjes kan verlopen.

21 OKTOBER
Als beginritueel van elk jaar staan we weer met 
wat viezigheid klaar!  Uniform dus zeker niét 

aan,  anders zien we de vuile vlekken 
het hele jaar staan! Met 50 cent in de 

hand om 14u in HP-land,  We belo-
ven jullie, het wordt super plezant! 

28 OKTOBER
Een schram hier, een spoor daar,  dat leidt misschien er-

gens heen, maar naar waar?? We zullen met z’n allen op zoek-
tocht moeten gaan,  zie ik daar nu iemand achter de boom staan? Met 
50 cent en rond een uur of twee maken jullie het allemaal zelf mee!

4 NOVEMBER 
Het is Herfstvakantie!! Geniet ervan, dat 
gaan wij ook doen, al zullen jullie het jam-
mer genoeg zonder scouts moeten doen. 
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11 NOVEMBER  
In juli gaan we op kamp,  maar zonder centjes is dat een 
ramp!  Aan elke deur verkopen we een mandarijn en verdie-
nen hopelijk zoveel als een goudmijn. Om 14u en met 50 cent-
jes uiteraard, en om 17u hopelijk veel meer vergaard. 

16-18 NOVEMBER 
Weekend 1 staat hier op de planning en we wach-
ten boordevol spanning! Vragen hebben jullie vast heel 
veel,  maar verdere info volgt nog in een mail.

24 NOVEMBER
Jummie jummie jummie,  lekkere spaghetti in my tummy Voor meer 
info, lees het editoriaal en we zien jullie hopelijk dan allemaal!

Stevige linker,  Raksha, Jacala, Akela, Ikki, Oe en Hawiti
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Liefste wolo’s, 
Tadaaaa, hier is hij dan. Ons allereerste Haegeprekerke van 
het nieuwe scoutsjaar. Jullie leiding heeft er alvast heel veel 
zin in! Al onze vergaderingen gaan door van 14-18 u (ten-
zij anders vermeld). Steeds met 50 cent in de pollekes. 

ZONDAG 7 OKTOBER  
( ! !  INSCHRIJVINGSMOMENT ! !)
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, 
Pluto. Oei, Jupiter vergeten. Waar moet dat nu weer tussen?
Zoals jullie wel zien weten wij niet zoveel van alles wat zich boven 
ons afspeelt. Maar, goed nieuws!! Vandaag komt daar sowieso veran-
dering in! Heb je altijd al gedroomd van een last-minute verre ruim-
tereis, gewoon eens een citytripke naar de maan of even bruinen op 
de zon? Kom dan naar ons scoutsterrein om 14 u met 50 cent in de 
hand. Echt een koopje! Om 17 u worden jullie ouders ook verwacht 
om kennis te maken met ons. Hier kunnen jullie jullie woudloper(s) 
inschrijven en kunnen jullie ook met al jullie vragen bij ons terecht.  

ZONDAG 14 OKTOBER
We hebben echt een gigantische jetlag van hier tot aan de melk-
weg. Daarom is er vandaag jammer genoeg geen vergadering. 
(eigenlijk zijn we op leidingweekend waar we 
het komende scoutsjaar bespreken)

VRIJDAG 19 – ZONDAG 21 OKTOBER
Geef me de W, Geef me de E, Geef me de E, Geef me de K, 
Geef me de E, Geef me de N, Geef me de D, WEEKEND!!! 
Verdere info volgt via mail maar we kunnen nu al ver-
tellen dat het een weekend wordt om nooit te vergeten. 

ZONDAG 28 OKTOBER
Vandaag is het ongetwijfeld dé vergadering van het jaar waar 
vooral de tweedejaars hard naar uitkijken. Meer vertellen we 
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niet, maar doe maar allemaal vuile kleren aan en neem re-
servekleren mee. Jullie zullen niet proper terugkeren en 
uren in de wind stinken. Om 14 u met 50 cent in de hand. 

ZONDAG 4 NOVEMBER
Wisten jullie dat er vissen zijn die per dag 20 keer van ges-
lacht veranderen. Zo nice!! Moeten wij ook eens proberen, maar 
1 keer veranderen zal wel volstaan. Jongens, maak jullie klaar 
om deze vergadering omgetoverd te worden tot echte tetterwi-
jven. Meisjes, jullie worden echte macho’s. Ojooo, chill man! 
Wij hebben er alvast veel zin. Kom dus zeker verkleed als jon-
gen (voor de meisjes) en als meisje (voor de jongens). 

ZONDAG 11 NOVEMBER
Vandaag is blijkbaar een speciale dag, maar waarschijnlijk we-
ten jullie oma’s, opa’s, bomma’s, bompa’s, meme’s, pepe’s, … nog 
waarvoor deze dag staat. Daarom kruipen wij vandaag voor een 
dag in hun leven. Kom gekleed als je oma of opa en dan wordt 
het een vergadering vol koffietjes drinken en koekskes eten. 

ZONDAG 18 NOVEMBER
Uniform, check
Galakleedje, check
Stropdas/strikje, check
Om 14 u aan de korenmarkt, check
50 cent in de portefeuille, check
Om 18 u terug aan de korenmarkt, check
Stadsspel, check
(we verwachten jullie dus om 14 u aan de korenmarkt 
en om 18 u mogen jullie terug opgehaald worden)

ZATERDAG 24 NOVEMBER
Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti!
Meer info vinden jullie vooraan in het boekje. 
Zondag 25 november 
Geen vergadering omdat we zoooo veeeel gegeten hebben 
dat we gewoon niet meer door onze voordeur geraken. 
Maar geen paniek, in december zijn we er weer met meer sfeer!

Veel liefs, Nele, Uche, Annabel, Elias, Alvin en Linde 



12 HAEGEPREKERKE  ·  OKT & NOV ‘18

Allerliefste jonggivers,
Na een mega wijs kamp, een dikke 2 maanden verveling en 
nóg meer verveling op school vliegen we er weer stevig in!

7 OKTOBER
Diëten, voedingsdriehoeken, groentensapjes, Sonja Kim-
pen, we gooien ze allemaal overboord! Doe eens gek en 
wordt zo dik als je kan. We verwachten jullie al rol-
lend op onze terreinen met 50 centjes in de pollekes.
Doe zoveel mogelijk t-shirts en truien aan, of breng ze mee naar 
de vergadering. Het kan wel eens in je voordeel spelen ;)

14 OKTOBER
Het scoutsjaar is nog maar begonnen en jullie moeten ons 
al missen. We gaan samen met de leiding het jaar voor-
bereiden, maar volgend weekend zijn we er terug!

19 – 21 OKTOBER
Hét moment waar we allemaal op wachtten, week-
end! Meer info ontvangen jullie spoedig in je inbox.

28 OKTOBER
Raap al je moed bijeen want je zal het nodig hebben! We ver-
wachten jullie om 19u met een halve euro op onze terreinen!

4 NOVEMBER
Het ondenkbare is gebeurd! Ward is ontvoerd! Vinden jullie hem te-
rug voor de avond valt? Afspraak om 14u met 50cent en fiets(!) op HP!

11 NOVEMBER
Duizen bommen en granaten, nee geen Kuifje van-
daag, wel wapenstilstand! Vandaag zullen we eer bren-
gen aan zij die voor ons vaderland gevochten hebben. 
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18 NOVEMBER
Hou jullie klopper en deegrol in de aanslag, want het wordt een sma-
kelijke vergadering! Wie wordt Junior Masterchef 2018? Jullie komen 
het te weten om 2u en met nen euro om heerlijk te kunnen smullen.

24 NOVEMBER
Njom njom, daar is hij dan, onze jaarlijkse spaghettiavond. 
Meer info ontvangen jullie per postduif of mail.

Tchau, au revoir, hasta la vista, auf Wiedersehen, sayonara,

Jullie liefhebbende leiding,
Ward, Lien, Tine, Eva en Lennert
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7 OKTOBER
Beste givertjes een nieuw jaar met leuke nieuwe leiding woe-
hoew! Kom allen naar de velden van scouts en gidsen Haegepoor-
ters dan kunnen jullie, en wij jullie, beter leren kennen kendet.

14 OKTOBER: 
Deze zondag mogen jullie lekker in jullie bedje blijven liggen en 
verder pitten want de leiding gaat zelf op planningsweekend.

21 OKTOBER
Neem allemaal vuile kleren+ propere kleren mee want sommigen 
onder jullie kunnen in deze vergadering wel eens vuil worden. 

26-28 OKTOBER
Maak allemaal jullie rugzak maar klaar want wij trek-
ken er voor 3 dagen op uit meer info volgt later. 

4 NOVEMBER
neem jullie stalen ros, schuie sidebags en vermom-
ming mee om lo0wkie te blijven. Want in deze ver-
gadering gaan jullie aan het werk voor Pablo. 

11 NOVEMBER
Omdat jullie tijdens de vorige vergadering te veel ille-
gale acties hebben uitgespookt gaan we ons geweten in 
deze vergadering zuiveren. (oh ja vergeet je fiets niet)

18 NOVEMBER
Omdat wij merken dat jullie vollop aan het puberen zijn gaan 
jullie in deze vergadering wat bijleren over het andere ge-
slacht en de veranderingen die jullie lichamen meemaken. 
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25 NOVEMBER
Spaghettiavond

kusjes, 
Jolan, Jade, Marie en Lars
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