
J A A R G A N G  3 7  N ° 2

JANUARI TOT MAART



2 HAEGEPREKERKE  ·  JAN & MAR ‘20

DE TAKLEIDING
KAPOENEN •  WARD

04 74 17 86 71

WELPEN • LINDE
04 85 38 52 08

WOUDLOPERS • UCHE
04 72 80 00 67

JONGGIVERS • ANNABEL
04 86 81 03 66

GIVERS • STEF
04 79 53 59 99

DE GROEPSLEIDING
JADE BOGAERT
04 70 22 33 72

MARIE BULTYNCK 
04 74 04 40 34

LORE HESSENS 
04 78 94 14 70

NELE WILLEMS 
04 91 87 31 79

EMAIL 
groepsleiding@haegepoorters.be

Dit Haegeprekerke werd gedrukt bij Copy Discount Gent
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Liefste leden en ouders,

Eerst en vooral wensen we jullie allen een fijne Kerst en een gelukkig 
nieuwjaar!! Geniet van alle feesten en hopelijk zien we iedereen weer 
goedgezind terug om er in 2020 weer een jaar vol toffe scoutsmomen-
ten van te maken!

In januari hebben de meeste leiding examens dus daarom zullen er 
minder scoutsvergaderingen zijn. Wel is er op 11 januari de gouwfilm. 
Voor iedere tak is er op die dag een film georganiseerd. Hou zeker 
jullie mail in het oog voor het exacte uur. Ook vragen we jullie om 
allemaal €2,5 mee te nemen.

De feestdagen zijn nog maar net achter de rug en daar is het volgend 
feest al! Op 23 februari vieren we met de hele scouts carnaval. Zoek 
alvast jullie mooiste carnavalsoutfit uit.

Op 29 februari organiseren we stam deluxe 4.0. Dit is een open stam 
voor alle oud-leiding, oud-leden, ouders en sympathisanten van de 
Haegepoorters. Iedereen is welkom om iets te drinken en een danske 
te placeren.

Op 28 maart organiseren we voor alle ouders een ouderdropping. Dit 
is een avond waar alle ouders eens de kans krijgen om een echte 
scoutsdropping mee te maken en de leiding wat beter te leren ken-
nen.

Een stevige linker,

De groepsleiding
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Dag allerliefste kalkoentjes, alvast een gelukkig nieuw-
jaar! Alhoewel januari de eerste maand van 2020 is, be-
ginnen we al met een kleine pauze van de vergaderingen. 
Aangezien de leiding examens heeft, zullen we elkaar 
deze maand maar één keer zien. De vergaderingen gaan 
WEL door op volgende data.

11/01 - GOUWFILM
Vandaag gaat de vergadering niet door op de scoutster-
reinen, maar in de groenzaal in Sint-Bavo. We gaan na-
melijk samen met alle kapoenen van de andere scoutsen 
van Gent en omstreken een film kijken. Dit jaar gaan we 
kijken naar (tromgeroffel)…VAIANA!! Je weet wel, de dis-
ney-film met het meisje die zoveel van de zee houdt dat 
ze een grote reis maakt. Als je meer wil weten, kom dan 
zeker af! We spreken af aan de oude belgacomtoren (nabij 
de Reep) om 9u40 met €2.5 in de hand. De kapoenen mo-
gen om 12u10 weer opgehaald worden! 

02/02 – HAPPY NEWYEAR 
Het is een beetje laat om nieuwjaar te vieren, we weten 
het, maar toch gaan we van de eerste, echte vergadering 
van het jaar, een knaller van formaat maken. Wat we 
allemaal zullen doen, dat is nog een verrassing. Wil je het 
toch weten? Kom dan als de bliksem naar het scoutster-
rein. 
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09/02 – DRIE KONINGEN
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed…
ja, onze drie wijzen zijn een beetje verkeerd gelopen toen 
ze naar Jeruzalem waren aan het stappen en nu zijn ze 
op onze scouts terecht gekomen. Ze zijn al veel te laat, 
dus willen jullie ze helpen om ze de weg te wijzen? 

16/02 – KUSJESDAG
De dag van de liefde is net gepasseerd, maar wij op de 
scouts vieren dit dolgraag samen met jullie, omdat we jul-
lie zoooooooo graag zien! We geven knuffels, complimen-
tjes en we spelen alleen maar spelletjes die tonen hoeveel 
we voor elkaar betekenen. Misschien maken we wel een 
liefdesdrankje zodat jullie nooit meer weg willen. Kom 
maar snel dat we jullie onze liefde kunnen geven. 

23/02 – KABOUTERCARNAVAL
Het is kaboutercarnaval! We zouden met jullie graag een 
optocht doen voor carnaval, maar we hebben nog niets in 
elkaar kunnen knutselen. Zouden jullie ons willen hel-
pen om ervoor te zorgen dat we de mooiste optocht ooit 
kunnen doen? Misschien praten ze er binnen 100 jaar dan 
nog over.

01/03 – GEEN VERGADERING

08/03 – WIJ ZIJN BIJ DE BRANDWEER
Doe jullie brandweermankostuum aan, spring in jullie 
brandweerwagen, zet de sirene aan en snel jullie naar 
hier! Er is brand! Of als jullie niet weten hoe jullie een 
goede brandweerman moeten zijn, kom dan ook maar 
gewoon naar de scouts en we zullen jullie opleiden. 
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15/03 V– DISTRICTSDAG
Vandaag is het niet zomaar vergadering, nee, vandaag 
gaan we spelletjes spelen met de andere scoutsen in ons 
district. Zo maak je kennis met nieuwe mensen en wie 
weet maak zelfs wat vriendjes! Kom zeker eens kijken, 
verdere info volgt nog. 

20-22/03 – KAPOENENWEEKEND
JIPPIE-KA-JEEJ!!!!! Het 2de kapoenenweekend is aange-
broken en het belooft weer een betoverend weekend van 
te worden. Pak jullie matje en slaapzak en volg ons maar 
naar een andere locatie. Een nieuwe omgeving, nieuwe 
spelletjes, lekker eten en vooral dikke pret! Meer info 
volgt nog per mail. 

29/03 – OUDERDROPPING
Vandaag is er geen vergadering van de kindjes, maar wel 
voor de ouders. Om de ouders wat meer te betrekken bij 
scoutsactiviteiten en om te zorgen dat nieuwe (of niet zo 
nieuwe) ouders elkaar wat leren kennen, organiseren we 
een ouderdropping. Pin deze datum dus maar al vast in 
jullie agenda. Waar, hoe en wanneer wordt nog meege-
deeld door de groepsleiding!

Ziezo, dat was het alweer, hopelijk kijken jullie er even 
hard naar uit als wij!

Een stevige linker en een paar knuffels

Jullie kapoenenleiding
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Dag allerliefste welpies! Met trots presenteren wij ons bijdrage 
aan het tweede Haegeprekerke. Weer enkele maanden vol leuke 
activiteiten en avontuur, en wij kunnen niet wachten om er terug in 
te vliegen!

ZA 11 JAN: GOUWFILM
Naar jaarlijkse traditie de gouwfilm! We spreken af om 12u45 aan het 
oude Belgacom gebouw (Keizer Karelstraat 4, 9000 Gent) en met €2,5 
in de pollekes. 15u is de film terug gedaan en verzamelen we daar 
opnieuw.

ZA 18 JAN: FILMBOEFVERGADERING
Deze avond gaan we lekker languit in de zetel naar een filmpje 
kijken! Kom om 18u30 met grote honger en een heleboel (gezonde) 
snacks naar de scouts! Zelf voorzien we ook nog wat lekkers. 21u 
mogen jullie terug naar huis.

ZO 24 JAN: VERRASSING!
Vandaag gaan we nog iets extra leuk doen! Breng jullie kookschort 
en wat kookgerei mee want we gaan heerlijk bakken! Van 18u30 tot 
21u op onze terreinen!

ZA 1 FEB: GEEN VERGADERING
Nu dat de leiding al hun hersencellen uitgeput zijn van de examens 
gaan we de batterijen even opladen, daarom gaan vergadering deze 
week .

ZO 9 FEB: APRES SKI VERAGDERING
Trek je ski-jas aan en stel je klaar op de latten want het is Aprés ski 
vergadering! Vanaf nu gaan de vergaderingen terug van 14 tot 17u 
door.
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ZO 16 FEB: (ANTI-) VALENTIJN VERGADERING
Valentijn?! Ieuw! Daar doen wij niet aan mee! Daarom: een anti-valen-
tijnvergadering. Nee, geen chocolade en rozen vandaag maar hon-
denvoer en onkruid!

ZO 23 FEB: CARNAVALVERGADERING
Dat jullie goed zijn in gekke bekken trekken, dat hebben we al ge-
merkt! Vandaag mag het zelfs heel de dag! Trek jullie gekste kleren 
aan want het wordt een dolle boel!

ZO 1 MRT: ALLAH HEILIGE LEIDINGVERGADERING
Mopje! Geen vergadering vandaag, we zien jullie volgende week terug 
:)

ZO 8 MRT: OE-SWEET-23-VERGADERING
Oe wordt 32, oeps 23 vandaag! Dat gaan we vieren! Wie is het grootste 
feestvarken van jullie?

ZO 15 MRT: DISTRICTSDAG!
Vandaag leren we alle andere welpen kennen van ons district! Joe-
pie! Meer info volgt later nog via mail.

VRIJ 20 TOT ZO 22 MRT: WEEKEND
WEEEKEEEEEND!!! Na lang wachten trekken we er samen nog eens 
op uit! Meer info per mail!

ZA 28 MRT: GEEN VERGADERING
Deze zondag geen vergadering want zaterdagavond was het ouder-
dropping. Jazeker! Jullie oudjes mogen eens bewijzen wat ze in hun 
mars hebben. Meer info volgt via mail.

Dit was het dan! Het tweede boekje is een feit, maar het is nog lang 
niet gedaan want er komen nog zoveel leuke activiteiten! Wij staan 
alvast te springen om erin te vliegen.

Kusjes, jullie liefhebbende leiding

Oe, Marala, Mor, Mang, Rikkert, Phaona en Chil xxx
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ZATERDAG  11 JANUARI 13U
Graag 2,5euro mee vandaag 
Onwaarschijnlijke snacks worden in ruil voorzien 
Uitermate genieten van een zalig film 
We spreken af aan het Belgacomgebouw in Gent 
Fijn zou zijn, mocht je daar om 12u30 zijn 
Iedereen welkom uiteraard 
Later weer terug om 15u15 aan het Belgacomgebouw 
Met een zalig nieuw verhaal op zak

ZATERDAG 18 JANUARI
Samen gezellig ons amuseren 
Pionnen racen tegen elkaar 
Elk voor zich of samen op zoek 
Lachen gieren brullen, 
Liegen en valsspelen, want das is ook spelen! 
Eventjes denken want 
Tactiek is ook belangrijk 
Je gaat de competitie aan 
En probeert je medewolo’s te verslaan 
‘S avonds want de leiding heeft examens 
Aanvang om 19u 
Voorbij om 21u 
Op de mooie terreinen van HP 
Nu nog geen winnaar bekend 
Dus kom ontdekken wie de beste is!

ZAT 25 JAN
Fun verzekerd! 
In een knusse zetel gekruld en 
Lekker genieten 
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Met een snackje in de hand 
Aanvang om 19u 
Voorbij om 21u 
Op de mooie terreinen  van HP 
Niemand die zich verveelt 
Dus we zien elkaar daar!

ZONDAG 2 FEBRUARI
1 keer in het jaar

Testen we de wolo’s 
Eerst moeten ze zich bewijzen 
Gewoon met kleine dingen 
En kunnen ze dit aan? 
Nadien zullen we het zien

Als ze winnen dan 
Laten ze de 
Leiding iets doen 
En verliezen ze dan 
Niet!

ZONDAG  9 FEBRUARI
Kleine dorpen of grote steden 
Onderdrukt of onderdrukkend 
Leger of niet 
Op avontuur of blijven waar je bent 
Nieuwe landen ontdekken of ontdekt worden 
In onderhandeling gaan of het in je eentje regelen 
Samenwerken tegen een gemeenschappelijke vijand of de vijand zijn 
Ten onder gaan aan de bezetting of de overwinning behalen 
En vandaag gaan we zien wie waar bij hoort 
Neem je lot in eigen handen!
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ZONDAG 16 FEBRUARI
Verliefd! 
Allemaal zijn we het wel al eens geweest 
Liefde! 
Eenieder had wel al eens een pijltje in het hart 
Niets of niemand ontkomt er aan 
T’ hartje bonkt uit je borstkas 
In je maag vliegen vlindertjes rond 
Je kan aan niemand anders meer denken 
Nu vieren we het feest van de liefde!!

21-23 FEBRUARI
Wauw! 
Er eventjes tussenuit 
En ons rot amuseren 
Komen jullie ook? 
Eerlijk is eerlijk het wordt plezant! 
Niemand weet nog hoe of wat, maar 
Daar krijgen jullie nog een mailtje van

ZONDAG 1 MAART 
Groot verdriet vandaag 
Een weekend zonder scouts op zondag 
Een stam Deluxe voor ouders en oud-leiding zorgt wel voor veel 
plezier 
Natuurlijk hopelijk tot de volgende keer!

ZONDAG 8 MAART
Straten  
Torentjes 
Achterbuurten 
Doorsteekjes 
Steegjes 
Pleinen 
Een stad is vol verassingen 
Laten we er samen naar op zoek gaan!
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ZONDAG 15 MAART 
De vele scoutsen in de buurt komen samen 
Iedereen amuseert zich te pletter 
Spelen, sjorren, je zal het wel zien 
Ten Berg, Sint-Lieven, HDB, Lucia en ga zo maar door 
Ravotten te samen is extra leuk 
Info over waar en wanneer volgt nog 
Cola en een koekje voor iedereen 
Tegen elkaar opnemen, wie is het best?  
Dat ontdekken we daar 
Allen komen natuurlijk 
Gewoon gezellig samen!

ZONDAG 22 MAART
Ga op zoek in de wereld en je vindt ze overal! 
Reeds bij de Romeinen grensde Hadrianus er zijn rijk mee af 
Oorlog in Israël zorgde voor de bouw van zo één  
Trump bouwt er één 
Ergens in China kan je er één vinden

Mensen in Jeruzalem bidden er bij een bijzondere 
Uitgekauwde bubbelgum vormt er één in Seattle  
USSR verdeelde er ooit Berlijn mee 
Regelen de wolo’s vandaag de opbouw of de afbraak van zo één? 

ZONDAG 29 MAART
Groot verdriet vandaag 
Een weekend zonder scouts op zondag 
Een ouderdropping (28/03) zorgt wel voor veel plezier 
Natuurlijk hopelijk tot de volgende keer!
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Gelukkig Nieuwjaar!! Hopelijk is elke week naar de scouts komen één 
van jullie nieuwjaarsresoluties want we hebben nogal wat in petto 
voor jullie de komende maanden!!

Zaterdag 11 januari: Gouwfilm

Het nieuwe jaar op de scouts gaat van start, maar niet op ons terrein. 
Het is gouwfilm! En wat een knaller zal het zijn dit jaar! De film die 
we zullen kijken met andere scoutsgenoten van scoutsen uit heel 
Gent zal Kick-Ass worden!! Coooool! We spreken om 15u30 af aan het 
belgacomgebouw (op de Doornsteeg) in Gent! Wees aub op tijd en 
neem zeker 2.50 euro mee!! Tot dan!!

ZATERDAG 18 JANUARI: MISSION IMPOSSIBLE
Winter is het zeker nog, maar wij zijn dapper genoeg om de kou te 
weerstaan. Jullie ook? Vanavond doen we wat onmogelijk lijkt en 
gaan we op missie! Vergeet jullie zwarte handschoenen en bivak-
mutsen niet, want het zal een spannende vergadering worden. We 
verwachten alle spionnen om 20u op HP, de missie zal gedaan zijn 
tegen 22u!

ZATERDAG 25 JANUARI: PISKWIS
Vanavond blijven we binnen, maar niet getreurd! Het wordt nog 
steeds een fantastische vergadering. We gaan niet alleen jullie 
kennis testen, maar ook jullie blaas! Om 20u begint de quiz, begin al 
maar te studeren! Om 22u mogen jullie naar huis.

ZONDAG 2 FEBRUARI: TECHNIEK
Het is weer zover! Scouts op zondag zoals het hoort! We knallen erin 
met een scouteske techniekenvergadering! Uiteraard heel belang-
rijk voor kamp en toekomstige scoutservaringen, dus we hopen met 
talrijke jonggivers aanwezig te zijn! Om 14u worden jullie op onze ge-
liefde scouts verwacht. De vergadering zal duren tot 18u. 1..2..3.. SJOR
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ZONDAG 9 FEBRUARI: FRETVERGADERING
Hopelijk hebben jullie de laatste uren niet veel gegeten want hier 
komt ie: de fretvergadering! We gaan boefen tot we niet meer kunnen, 
maar natuurlijk met een leuke twist! Wie honger heeft komt graag 
om 14u naar de scouts voor een lekkere vergadering!

ZONDAG 16 FEBRUARI: LOVE IS IN THE AIR-VERGA-
DERING
Er hangt een romantisch sfeertje in de lucht vandaag! Om 14u begint 
onze dagje vol liefde. Singles en niet-singles welkom! Om 18u is de 
liefdestest gedaan en kunnen jullie tortelduifjes naar huis. 

ZONDAG 23 FEBRUARI: CARNAVAL
Hoera! Ons jaarlijks carnaval-vergadering is er alweer! Doe je gekste 
verkleedkleren aan en kom om 14u naar HP voor een toffe namiddag 
op de scouts! Let op! De vergadering zal vandaag tot 17u duren! 

ZONDAG 1 MAART: GEEN VERGADERING!!

ZONDAG 8 MAART: MILIEUVERGADERING
Vandaag zorgen we graag voor ons milieu, want uiteraard is het 
belangrijk om er ook eens aandacht aan te geven! We zien jullie heel 
graag om 14u, klaar om te helpen! De vergadering duurt vandaag tot 
18u. Tot dan!

VRIJDAG 13 - ZONDAG 15 MAART: 
DISTRICTSWEEKEND
Dit weekend is niet alleen met de haegepoorters, maar met alle jong-
givers van ons district, Gent-Oost! Het wordt een mega, super, groot, 
fantastisch leuk weekend waar jullie nieuwe mensen zullen leren 
kennen, eventueel oude vrienden tegenkomen en boordevol spelle-
tjes zullen spelen! Verdere info volgt via mail! 



16 HAEGEPREKERKE  ·  JAN & MAR ‘20

ZONDAG 22 MAART: PARACOMMANDO-VERGADERING
Trek je groene kleren aan, vandaag gaan we in camouflage. Om 14u 
begint de legertraining, laatkomers tolereren wij niet! Tegen 18u zijn 
jullie ervan af. Wees niet bang van een beetje modder en wees scout-
moedig genoeg om op te dagen deze zondag, want het zal niet voor 
mietjes zijn… 

ZONDAG 29 MAART: GEEN VERGADERING
Geen vergadering want zaterdag is het ouderdropping!
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ZATERDAG 11 JANUARI: GOUW-
FILM
Jaarlijkse gouwfilm, swel ke wijs dus 
zeker komen! We spreken af om 18u45 
aan Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent. Dat is 
voor de belgacomtoren. De film duurt tot 
ongeveer 22u. Breng zeker 2,5 euro meer!

ZONDAG 9 FEBRUARI: CASINOVERGADERING
14u-18u: We gaan op zoek naar onze innerlijk (bij sommigen iets min-
der verstopt) maffioso en de buit wordt grandioso. Komt allen met uw 
byciclette voor dolle pret! 14u tot 18u! CU xoxo

ZONDAG 16 FEBRUARI: FINANCIËLE 
ACTIE
We gaan keer wa centjes verdienen voor een 
wreed wijs kamp, allemaal welkom op de 
scouts van 14u tot 18u met een tshirt/trui/
schort da tegen verf kan.

ZONDAG 23 FEBRUARI: CARNAVAL-
VERGADERING
Efkes keer zot doen op de carnaval vergade-
ring. Van 14u tot 17u!

ZONDAG 1 MAART: GEEN VERGADERING (STAM 
DELUXE)
Geen vergadering!
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ZONDAG 8 MAART: 
KAPOENENVERGADERING
Het is lang geleden dat we onbezorgde 
kapoenen waren. Het wordt dus tijd 
dat we die lang vervlogen tijd nog eens 
van onder het stof gaan halen. Vergeet 
jullie oude kinderfoto’s en schattigste 
anekdotes niet mee te brengen tussen 
14u en 18u!

WEEKEND 13-15 MAART: DIS-
TRICTSWEEKEND
Meer info volgt maar zeker allemaal 
mee komen op districtsweekend!

ZONDAG 22 MAART: STADSPEL
Kom allemaal om 14u met de fiets naar de scouts, dan kunnen we 
samen naar 't stad scheuren. Gelieve allemaal je goed humeur mee te 
nemen en te het behouden tot 18u! 

ZONDAG 29 MAART: GEEN VERGADERING (OUDER-
DROPPING)
Geen vergadering! De ouders zijn wel welkom voor de ouderdropping!




