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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 70 22 33 72

TINE DE PAEPE
04 98 71 41 59 

EMAIL
groepsleiding@haegepoorters.be

Dit Haegeprekerke werd gedrukt bij Copy Discount Gent
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De spaghettiavond was een succes! 
Wij hopen dat iedereen genoten heeft van de avond en ons 
nieuwe concept: de karaoke. Feedback is altijd welkom! 

Nu we na een beetje vertraging een locatie hebben voor de 
kampen hebben we de kamp data kunnen vastleggen:
Kapoenen: 2-6 juli
Welpen:  7-14 juli
Woudlopers:  12-20 juliJ
onggivers: 20-31 juliGivers: 1-12 juli
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ZONDAG 2 DECEMBER 
Op zondag 2 december komt sinterklaas naar onze scouts! 
Hij vond nog een plekje in zijn drukke agenda om ons een be-
zoekje te brengen en te kijken hoe het met de kindjes van de 
Haegepoorters gaat. Kom zondag om 14u naar onze terrei-
nen en vergeet geen 50 cent voor wat lekkernij, tot dan!

ZONDAG 9 DECEMBER 
Zondag 9 december gaan we de beste chef-koks in ons 
naar bovenhalen en samen koken! Voor deze lekkere leu-
ke zondagmiddag heb je 1 euro nodig en je beste recep-
ten en ideeën. Jullie zijn welkom om 14u op de scouts! 

ZATERDAG 15 DECEMBER 
De laatste vergadering van dit jaar is een avondvergade-
ring. Kom zaterdag om 16u naar ons kerstfeestje! Het wordt 
het feestje van de eeuw, dus neem 1 euro mee voor je in-
gangsticket. Het feestje eindigt om 19u. Hopelijk tot dan!

Vele groetjes
De kapoenenleiding 
Fien, Stef, Arne, Nathan, Louise, Margot

PS: Kijk binnen een beetje nog eens naar het boek-
je, de rest zal spoedig verschijnen.
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Hey daar welpen!

2/12/2018
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar, want de 
Sint komt (vanaf 14u) op bezoek! En je weet wat zijn pieten 
met stoute kinderen doen he? Voor de pieten van de chocola-
defabriek te steunen vragen we hiervoor 2 euro per welp.

8/12/2018
De langverwachte, koude en donkere avondvergaderingen zijn er 
terug! (jeej) Deze gaat door van 19u tot 21u. Zoals altijd vragen we 
50 eurocent voor een tussendoortje. Vergeet niet: kleed jullie warm! 
Deze avond gaan de heren de strijd aan tegen de dames!! Dat gaat 
vonken geven, das misschien handig om ons te verwarmen!

15/12/2018
Opnieuw onze vingers laten bevriezen tijdens deze avond-
vergadering, maar geen zorgen daar heeft jullie leiding aan 
gedacht! Wij gaan actief zijn,  veel lopen en springen om 
warm te krijgen. Dit gaat door van 19u tot 21u. Gelieve hier-
voor 50 cent mee te nemen (of 400 Transnistrische Roebel)

22/12/2018
We gaan het lekker gezellig maken en laat ons de loka-
len rood en wit kleuren, want het is kerstvergadering! Van 
19u tot 21u gaan we kadootjes uitpakken en warme choco-
melk drinken. We willen het graag iets anders aanpakken 
dan de vorige jaren dus meer info volgt zeker via mail!

29/12/2018 
Wie wil er nu naar de scouts komen als je thuis kaas en ge-
vulde kalkoen moet eten? Er zal geen vergadering zijn 
maar wij wensen jullie een super nieuwjaar toe!! 
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5/01/2019
Yeah een nieuw jaar! Met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, 
maar nog niet met een vergadering deze avond (Booeee) Volgende 
week zal er iets speciaals zijn waar wij zelf altijd naar uitkijken!

12/01/2019
Er is geen vergadering maar iets dat veel leuker is!! De jaar-
lijkse Gouwfilm! We weten nog niet wanneer het aan de 
welpen gaat zijn dus meer info volgt nog via mail.

19/01/2019
De dagen zijn terug aan het lengen, maar daar gaan wij niks van 
merken. Het is opnieuw avondvergadering van 19u tot 21u. Wat we 
gaan doen vraag je? Dat mag je niet vragen 8 keer pompen! Dussss…. 
Verassing!! En vergeet jullie 50 cent voor het tussendoortje niet!

26/01/2019
Onze laatste avondvergadering voorlopig, jammer we beginnen 
net die koude gewoon te worden. Toch kruipen we vandaag lek-
ker gezellig samen in de zetel om een filmpje mee te pikken. Zo-
als bij elke avondvergadering van 19u tot 21u, euhm ik bedoel 
tot 5 voor 6... En gelieve ook hiervoor 50 cent mee te nemen. 
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Lieve woudlopers,

De koude en donkere maanden zijn weer aangebroken. Maar 
geen nood, ook in deze tijd is de scouts nog steeds jullie licht-
puntje. Lees maar snel verder om te weten welke leuke ac-
tiviteiten we deze maanden voor jullie in petto hebben.

ZONDAG 02/12
Hoeraaa, de sint is in het land!! Hopelijk zijn jullie allemaal 
een beetje braaf geweest dit jaar want de sint komt zondag 
02/12 van 14u tot 18u naar de scouts met heel wat lekkers. Kom 
deze fantastische gebeurtenis samen met de leiding (die uiter-
aard zeer braaf geweest is dit jaar) vieren! Vergeet je €2 niet.

ZONDAG 09/12
Beste detectives en politieagenten,  er is een moord gebeurd op 
hp. Kunnen jullie ons helpen om de dader te pakken te krijgen? 
Onze zoektocht start om 14u op onze terreinen en eindigt daar 
ook om 18u. Van deze speurtocht zullen jullie vast en zeker hon-
ger en dorst krijgen, dus vergeet geen €0,50 voor het vieruurtje.

VRIJDAG  14/12
Dit is jammer genoeg de laatste vergadering van het jaar. Oooooh 
1 . Maar niet getreurd, we eindigen dit prachtige jaar met een 
spetterend kerstfeestje! Kom op vrijdag 14/12 naar de scouts 
van 19u tot 21u. Breng een cadeautje mee ter waarde van on-
geveer €3 en neem ook €1 voor een hapje en een drankje!

ZONDAG 23/12, ZONDAG 30/12, ZONDAG 06/01
Deze dagen is het jammer genoeg geen vergadering. Geniet van al 
jullie familiefeesten en we zien jullie zeer graag terug in 2019!
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ZATERDAG 12/01
Vandaag kijken we samen met onze scoutsvriendjes en scouts-
vriendinnetjes van alle scoutsen van Gent een film! Kom samen 
met ons genieten van de gouwfilm. Meer info volgt via mail.

VRIJDAG 18/01
Allemaal welkom vrijdag 18/01 om 19u voor onze 
mega coole fluo-vergadering. Om 21u mogen jullie te-
rug naar huis. Vergeet geen €0,50 en warme kleren!

VRIJDAG 25/01
Vandaag spelen we niet 1 groot spel, maar spelen we verschil-
lende spelletjes. We houden een grote gezelschapsspelletjes-
avond! We verwachten jullie daarvoor om 19u op de scouts 
en om 21u mogen jullie weer naar huis. Vergeet geen 50 cent 
en breng gerust zelf wat gezelschapsspelletjes mee.

Kusjes en knuffels,
Elias, Annabel, Uche, Linde, Alvin en Nele
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Liefste jonggiverkes,

Na onze buikjes rond te hebben gegeten op de spaghet-
tiavond afgelopen zaterdag is het weer tijd om erin te vlie-
gen. Duffel jullie de komende maanden maar goed in want er 
staan weer een heleboel ‘coole’ activiteiten op de agenda.

2 DECEMBER – SINTERKLAAS
Het is weer zo ver. De goedheiligman is terug in het land, en heeft 
speciaal voor ons enkele uurtjes vrij gemaakt om jullie braafheid te 
belonen. Maar opgelet! Pas op als je je wat minder gedragen hebt dit 
jaar, want je zou wel eens in zijn jutten zak kunnen terechtkomen.
Kom om 14u naar HP en breng 2 euro mee.

9 DECEMBER – FILM EN FRET VERGADERING
We kennen het allemaal, de dagen zijn korter, het donker en 
koud. Wie heeft nu zin om buiten te spelen? Daarom maken we 
het lekker cosy in ons lokaal en gaan we gezellig een filmpke kij-
ken. Jullie brengen een euro, en wij zorgen voor allerlei lekker-
nijen voor tijdens de film. Van 19u tot 22u op onze terreinen!

15 DECEMBER - VERASSINGVERGADERING
We duiken in het onbekende en gaan opzoek naar de zin van 
het leven, het antwoord op het universum en alles. Of toch 
niet? Je komt het te weten van 19u tot 21u30, enkel op HP!

22 DECEMBER
Alhoewel op kerst nog enkele dagen wachten is, kan je nooit 
te vroeg kerstmis vieren! Daarom verwachten we jullie van 
19 tot 21u30 op HP met een cadeautje van max 3 euro.
(De Flying Tiger te Gent is een goede plaats om je zoektocht naar een 
cadeautje te beginnen. Koop iets dat je zelf ook graag zou krijgen).
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Wij zijn er even tussenuit om ons vol te stoppen met bergen kro-
ketten en gevulde kalkoen. Na nieuwjaar zijn we er weer!

12 JANUARI: GOUWFILM
Alhoewel jullie leiding nog midden in de examen zit, ma-
ken we graag een paar uurtjes tijd vrij om met jullie een toffe 
film te gaan kijken! Jullie worden allen verwacht aan het oude 
Belgacom-gebouw om 15u30 met €2,50 (pasmunt) in de polle-
kes. Kom zeker op tijd zodat je met ons binnen kan gaan, zou je 
toch later komen geef dan een seintje. Na de film  verzamelen 
we terug terug aan het Belgacom-gebouw om 18u15.

19 JANUARI
Vandaag stellen we jullie uithoudingsvermogen op de proef! 
Eet wat extra patatjes en groensels want ge zult het nodig heb-
ben! Kleed je warm en laat je gsm thuis (tenzij het een baksteen 
is). Van 19u tot 21u30 met een halve euro op onze terreinen.

26 JANUARI
Wat we gaan doen is nog geheim. Maar één 
ding is zeker, jullie zullen bibberen!

3 FEBRUARI
Na wekenlang onze hersenen gepijnigd te hebben met het verwerken 
van massa’s cursus en het leegschrijven van talloze stylo’s heb-
ben we even een weekje vakantie verdiend. Daarom zijn jullie deze 
zondag thuis. Geen paniek! Volgende week zijn we er weer terug!

10 FEBRUARI
Na onze vergadering die doorgaat van 14 tot 17u blij-
ven we nog even te genieten van een drankje en 
een hapje op onze (late) nieuwjaarsdrink!

16 FEBRUARI
Vandaag gaan we onze takkas spijzen zodat we een beet-
je extra budget hebben op kamp. Uitzonderlijk van 
16u tot 19u, maar wel met 50 cent in de hand.



22 TOT 24 FEBRUARI
Tijd voor ons tweede weekend! *Whoop whoop*
Meer info volgt later.

Dit was het alweer, maar niet getreurd. Er vol-
gen nog een heleboel toffe activiteiten!

Veel liefs,

jullie leiding ...
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Dag liefste givertjes

Weer een nieuw Haegeprekerke, weer nieuwe tof-
fe activiteiten die eraan komen!!! Joepie!!!!!!

ZONDAG 2 DECEMBER
Zet jullie schoentje maar klaar, want het is weer de tijd van het 
jaar. Onze lieve, oude man de Sint komt op bezoek op de scouts. 
De brave kindjes krijgen heel wat lekkers en wie niets krijgt, 
was stout. Het is een kortere vergadering dan normaal (16u-18u) 
omdat jullie moeten studeren. Vergeet jullie 2 euro niet.

ZATERDAG 8 DECEMBER
Vanaf dit weekend beginnen de avondvergaderingen. Zorg dat 
je voor deze vergadering goed uitgeslapen bent en goed kunt 
zien. En een onesie kan misschien wel van pas komen. De ver-
gadering is van 19u30-22u. Vergeet jullie 50 cent niet.

ZATERDAG 15 DECEMBER
Deze avond spreken we af aan de Korenmarkt om 19u30 ter hoog-
te van de ingang van de Albert Heijn. Kleed jullie goed warm, 
want het zou wel al eens koud kunnen zijn. Eigen aantal cent-
jes naar keuze is mogelijk, want voor wie het nog niet weet… de 
kerstmarkt zal er al staan. De vergadering eindigt om 22u.

VRIJDAG 21 DECEMBER
Het is bijna kerst… tijd voor cadeautjesssss!!! Neem allemaal een 
cadeautje mee ter waarde van 5 euro. En trek jullie leukste kerst-
kleren aan! De vergadering zal weer doorgaan om 19u30-22u.

ZATERDAG 29 DECEMBER EN 5 JANUARI
Helaas zijn er geen vergaderingen deze weekends  Jul-
lie leiding zit in de blok, maar we zullen jullie missen.
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ZATERDAG 12 JANUARI
Joepiee, gouwfilm. Voor deze dag krijgen jul-
lie nog informatie via mail en facebook.

ZATERDAG 19 JANUARI
Het is geen vergadering, maar mogelijks een kleine financiële actie. 
We moeten niets verkopen ofzo, maar gaan helpen op een trouw-
feest. Hou deze dag alvast vrij. Via mail en facebook komt nog ver-
dere informatie over het aantal givers dat nodig is, welke uren…

ZATERDAG 26 JANUARI
De examens voor de leiding zijn bijna gedaan… daarom nog een 
avondvergadering van 19u30-22u. Willen jullie weten wat we gaan 
doen? Kom dan gewoon naar de scouts met 50 cent in de hand  

Dikke smakkerds
Jolan, Lars, Marie en Jade 



 HAEGEPREKERKE  ·  DEC ‘18 & JAN ‘19 16


