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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 



Eindelijk zijn de examens achter de rug voor de leiding en hebben we 
voor jullie alweer nieuw Haegeprekerke!

Om het nieuwe jaar te vieren (beter laat dan nooit :) ), houden we 
10 februari na de vergadering, die voor iedereen tot 17u duurt, een 
nieuwjaarsdrink! Iedereen welkom dus voor een hapje en een  
drankje!

Ook deze editie geven we nog even de kampdata mee voor zij die het 
nog niet in hun agenda noteerden. 
Kapoenen: 2-6 juli
Welpen:  7-14 juli
Woudlopers:  12-20 juli 
Jonggivers: 20-31 juli
Givers: 1-12 juli
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Dag liefste schatjes van patatjes,
(ook wel bekend als kapoenen)

Na een maand lang onze hersenen te pijnigen omwille van die helse 
examens hebben we ons nu toch opnieuw kunnen opladen om er 
weer een lap op te geven. Februari en Maart hebben weer heel wat 
zots en mega wijs in petto!!! Ik kan zelfs al verklappen dat er een 
weekend op het programma staat!

10 FEBRUARI
Starten doen we op 10 februari. Zoals jullie zeker wel al weten spelen 
we op de scouts buiten in de natuur en gaan we al zeker niet de hele 
middag achter onze computer zitten. Maar wat als we dat nu eens 
veranderen? (of toch een beetje) Kom kijken hoe we dat gaan doen 
op deze sociale-media-vergadering van 14u tot 17u met 50 cent in de 
hand. 

Aansluitend kan iedereen genieten van de gezellige nieuwjaarsre-
ceptie. Kom te weten wie van de leiding de gekste hobby heeft of wie 
nu juist de ouders zijn die zich zo naarstig inzetten voor HP Rénové. 
Meer nog! Kom te weten wat HP Rénové nu juist inhoudt en wat jij als 
ouder misschien kan betekenen voor de scouts. Tot dan!

17 FEBRUARI
Wie voelt zich af en toe eens een wilde tijger of juist een lief klein 
schattig konijntje? Wie van jullie geeft graag eens een kopje of maakt 
graag een nestje voor zichzelf? Ongetwijfeld is iedereen wel stiekem 
een diertje, dat wordt dus ongetwijfeld een heuse dierentuin op zon-
dag 17 februari, kom verkleed als jouw favoriete dier en we maken er 
een beestige namiddag van, van 14u tot 17u met 50 cent in de hand. 

24 FEBRUARI
Het leven! ’t Is één groot avontuur en we weten niet waar we zullen 
uitkomen! Of misschien toch? Kom vandaag jouw levensweg te we-
ten want vandaag maken we een reis doorheen onze levensloop. Kom 
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alles ontdekken op deze levensweg-vergadering van 14u tot 17u met 
50 cent in de hand.

3 MAART
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, we zien jullie graag 
volgende week! Wel kunnen jullie deze week genieten van deze kus-
jes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10 MAART
Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat er tussen de kapoenen ech-
te acrobaten of clowns zitten, misschien zelfs een koorddanser of 
een leeuwentemmer! Samen gaan we het circusleven ontdekken en 
misschien steken we zelf wel een spetterend fantastische show in 
elkaar! Wij verwachten jullie in jullie kleurrijkste circustenues op 
zondag 10 maart van 14u tot 17u met 50 cent in de hand. 

17 MAART
Vandaag spelen we niet alleen! We spelen samen met alle kapoenen 
van de verschillende scoutsgroepen uit de buurt. Dit belooft zeker 
een fantastische namiddag te worden, verdere informatie hierover 
volgt snel. 

24 MAART
Hebben jullie ooit al eens een kabouter in het echt gezien? Wij wel! 
Enkele jaren geleden hebben wij eens een ECHTE kabouter op bezoek 
gehad, Kabouter David was zijn naam. Zijn kaboutervrouwtje, Lisa, 
was toen ontvoerd door de trollen maar gelukkig konden wij hen 
vrienden helpen en zo was alles goed afgelopen. Nu kregen wij on-
langs een brief van kabouter David waarin hij weer onze hulp vroeg! 
Kom jij ook helpen op zondag 24 maart van 14u tot 17u met 50 cent in 
de hand?

29-31 MAART
EINDELIJK!! Ik dacht dat het er nooit van zou komen! Maar hier is ie 
dan!! HET WEEKEND!!!!! Een hele hoop verwachtingsvolle kapoenen, 
zes enthousiaste leiding, enkele zotte foeriers en een voor jullie nog 
onbekende locatie, dat is het perfecte recept voor 3 dagen tomeloos 
plezier! Verdere informatie volgt.
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Dit was het weer voor februari en maart! Kunnen jullie ook al niet 
wachten tot april en mei?? Wel kan ik al verklappen dat ons jaarlijkse 
open scouts weekend met barbecue en fakkeltocht dit jaar zal door-
gaan op zaterdag 13 april. Meer info hierover volgt via de groepslei-
ding.

Veel kusjes en knuffels
Xoxoxoxo

De kapoenenleiding
Louise, Nathan, Margot, Arne, Stef en Fien.
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03/02
Hopelijk hebben jullie deze week niet teveel gesnoept, want deze 
zondag is het chocoladevergadering ! dat wordt smullen! De pret be-
gint om 14 u en om 17u kunnen jullie lekkerbekken terug naar huis. 
Vergeet geen 50 cent en ook niet jullie tanden te poetsen.

10/2 RUSLAND VS. AMERIKA
De ultieme strijd tussen de grootste wereldmachten vindt zich deze 
zondag plaats op onze scouts! De spanning begint om14 u en om17u 
is het wapenstilstand en mogen jullie terug naar huis ! 50 cent is 
broodnodig voor deze intense battle. Sta paraat!
Nieuwjaarsaperitief HP-Rénové is na de vergadering, verder info 
volgt in het editoriaal of via mail.

17/2 JUNGELBOEKVERGADERING
Het wordt spannend vandaag! Shere Khan ligt op de loer . Kom naar 
de vergadering als je favoriete jungle boek personage en help onze 
scouts te redden van de klauwen van de kwaadaardige tijger. De 
vergadering begint om 14u en eindigt zoals gewoonlijk om 17, vergeet 
je 50 cent niet!

24/2 ZIEKENHUISVERGADERING
Lieve doktertjes, jullie redden vandaag onze levens! Hawitit brak haar 
been, Oe liet een wasmachine op zijn teen vallen, Jacala sloeg zijn 
voet om bij het voetballen, Ikki viel met haar fiets en Akela heeft zijn 
hand aan de pizza-oven verbrand! Komen Jullie ons van 14u tot 17 u 
verzorgen? Neem ook 50 cent mee voor jullie 4 uurtje natuurlijk.

3/3 GEEN VERGADERING 
Er is geen vergadering.



 HAEGEPREKERKE  ·  FEB & MRT ‘19 9

10/3 CARNAVALVERGADERING
Carnaval! Hoera! Verkleed je in wat je maar wil zolang je maar ver-
kleed bent natuurlijk! Hoe ga je anders mee met de stoet lopen? Om 
14 u start het feest en het eindigt helaas al om 17 u , maar niet ge-
treurd, je krijgt veel lekkers (Als je je 50 cent maar meeneemt!)

17/3 DISTRICTSDAG
Verdere info volgt nog via mail, maar zal zeker de moeite waard zijn!

22/3-24/3 WEEKEND 2
Weekend 2 nog leuker dan het eerste weekend? Dat zal je zelf moeten 
beslissen natuurlijk! Verder info volgt nog via mail.

31/3 PAASEIERENVERKOOP 
Help de paashaas onze scouts te sponseren met onze paaseieren ver-
koop. Om 14u start de actie en die gaat door tot 17 u. Zoveel mogelijk 
paaseieren verkopen is de boodschap! Vergeet je 50 cent niet!
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Liefste Woudlopers, 
hoewel de winter ons nog doet rillen en klappertanden, zijn we hier 
weer om jullie zondagen met leuke en uitdagende activiteiten lekker 
op te warmen. Wil je weten wat er de komende vergaderingen voor 
jullie klaarstaat? Lees dan maar vlug verder!

ZONDAG 3/02 
Nu komt de aap uit de mouw! Vandaag leven we ons volledig in! De 
zoo-vergadering gaat om 14h van start en jullie worden om 18 terug 
vrijgelaten. Vergeet geen 50 cent mee te nemen in je buidel want dan 
hebben we onze schaapjes op het droge en heeft er niemand honger 
als een paard. Laten we dus de koe bij de horens pakken en er op de 
vergadering meteen invliegen! 

ZONDAG 10/02
Brrr… Het is toch wel echt koud nu. Vandaag warmen we ons op met 
de ultieme wintersportvergadering! Kom om 14h naar HP in je coolste 
skikleren voor een onvergetelijke skivergadering. Vergeet je 50 cent 
niet voor een après-ski koek en drankje! Omdat een hele dag op de piste 
nogal intensief kan zijn, eindigt de vergadering vandaag om 17h!

ZONDAG 17/02
We komen op tegen de lange winter! Iedereen wordt verwacht op ons 
scoutsterrein om 14h met zomerse strandoutfit! Het is beachverga-
dering! Even uitblazen (maar niet teveel natuurlijk) en protesteren 
tegen de barre temperaturen, want het is toch wel genoeg geweest 
met de winter! Om 18h is onze (zonnige?) middag voorbij. Vergeet je 
50 cent niet voor en verfrissing en een snack tijdens het zonnebaden!

ZONDAG 24/02
We hebben extra honger vandaag. Daarom gaan we KOKEN!! De ver-
gadering vindt plaats om 14h en jullie mogen naar huis als perfecte 
keukenprinsen -en prinsessen om 18h. Neem allemaal 1 euro mee 
vandaag voor een deluxe 5 sterren-gerecht. We zien jullie dan met 
schorten en koksmutsen. Tot dan!



 HAEGEPREKERKE  ·  FEB & MRT ‘19 11

ZONDAG 3/03
Helaas is er vandaag geen vergadering! Maar we zien jullie graag 
volgende zondag terug :) 

ZONDAG 10/03
Hoera! Het is Carnaval! Haal je gekste verkleedkleren uit die stoffige 
kist op zolder en kom naar de vergadering als de banaalste, grap-
pigste en onnozelste woudloper! De gekte begint om 14h en eindigt 
helaas om 17h. Vergeet geen 50 cent voor een vergadering die op zijn 
kop staat!

ZONDAG 17/03
Spannend! Vandaag wordt de vergadering extra speciaal! We vereni-
gen alle scoutsen met de woudlopertak van Gent-Oost voor de formi-
dabele districtsvergadering van het jaar!!
De vergadering vindt plaats om 14h op Scouts Ten Berg! Meer info 
krijgen jullie via mail. Vergeet jullie 16h-uur centje niet!

VRIJDAG 22 - ZONDAG 24/03
Woohooo!! Het is weer weekend! Het thema houden we graag nog 
even geheim, maar geen zorgen!! Info volgt snel :))))

ZONDAG 31/03
Het is onze jaarlijkse Paaseierenverkoop!!! De vergadering duurt van 
14h-17h vandaag. We gaan onze heerlijke paaseitjes promoten en 
verkopen. Hopelijk kan iedereen aanwezig zijn, want grote opkomst 
betekent grote opbrengst! Tot dan!!

Groetjes,
Linde, Nele, Elias, Uche, Alvin & Annabel
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Liefste jonggiverkes,

Nu de dagen terug lengen en wij klaar zijn met de examens is het 
terug tijd voor gewone zondagmiddag-vergaderingen!

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

16 FEBRUARI
Vandaag gaan we onze takkas spijzen zodat we een beetje extra bud-
get 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 volgen nog een heleboel 
toffe activiteiten!

Veel liefs,

jullie leiding xxx

PS: We hebben voor maart helaas nog niks kunnen schrijven door de 
drukke voorbije maanden. Kom binnen een weekje of twee terug om 
de rest te ontdekken.



 HAEGEPREKERKE  ·  FEB & MRT ‘19 13



14 HAEGEPREKERKE  ·  FEB & MRT ‘19

1 FEBRUARI: SCHAATSEN
om 19u45 aan kristallijn tot 21u45 met 5,5 euro. Meebrengen: dikke 
kousen en handschoenen

10 FEBRUARI
We nodigen jullie graag uit voor onze vergadering tot 17u en erna  is 
er een zotte nieuwjaarsdrink van HP-rénové ojooooo kei cool

17-22 FEBRUARI: MIDWEEK
waaaaaa? nog zotter! mailtje met de uitleg volgt.

3 MAART
geen vergadering.

10 MAART
carnaval doe wijze kleren aan en kom gewoon af. 14u op de scouts 
met 50 cent. Als ge gerief hebt voor de stoet : neem maar mee!

15-17 MAART
districtsweekend, mailtje volgt uiteraard. Maar dat wordt sowieso kei 
wijs!

24 MAART
vergadering duuh. 14u + 50 cent what did you expect? 

31 MAART
paaseitjesverkoop, niet skippen. Ge moogt het gewoon ook zelf opko-
pen. easy peasy lemon squeezy. 14 u en 50 cent.
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