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DE TAKLEIDING
KAPOENEN •  LOUISE

04 90 43 12 61

WELPEN • NELE
04 91 87 31 79

WOUDLOPERS • ANNABEL
04 86 81 03 66

JONGGIVERS • MARGOT
04 73 40 67 99

GIVERS • LINDE
04 85 38 52 08

DE GROEPSLEIDING
LORE HESSENS 
04 78 94 14 70

NELE WILLEMS 
04 91 87 31 79

LENNERT DE RYCK 
04 97 75 37 62

STEF VERLINDE 
04 79 53 59 99

EMAIL 
groepsleiding@haegepoorters.be
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Hallo iedereen!

Het nieuwe scoutsjaar gaat bijna terug van start! Dit jaar zal op een 
iets andere manier van start gaan dan de voorbije jaren, maar de lei-
ding staat enthousiast te popelen om  er toch een onvergetelijk jaar 
van te maken!

Ook dit jaar is er een nieuw jaarthema. Het jaarthema van dit jaar is 
‘t zal wel zijn. Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, 
waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Het 
welzijn van elke scout staat hierbij centraal. Met dit jaarthema willen 
we ook  in de verf zetten dat het oké is om je even niet oké te voelen 
en dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ook er zijn voor elkaar en 
neen durven zeggen staan dit jaar centraal.

Normaal zouden we zoals gewoonlijk het jaar starten met een dia-
avond. Helaas kunnen we dat dit jaar niet organiseren door de maat-
regelen tegen het coronavirus. Maar niet getreurd want heel binnen-
kort krijgen jullie alle diavoorstellingen in jullie mailbox. Zo kunnen 
jullie thuis in jullie bubbel alle herinneringen terug ophalen aan die 
mooie zomerkampen. Ook komen jullie snel te weten wie jullie nieu-
we leiding wordt voor het komende scoutsjaar! Spannend!!!

Ons overgangsweekend zal ook niet op een normale manier kunnen 
doorgaan. Maar in de plaats organiseren we een andere activiteit. 
Zondag 27 september worden jullie op onze scouts verwacht voor 
een laatste vergadering met jullie oude tak en jullie oude leiding. Zo 
kan er toch op een gepaste manier afscheid genomen worden. Deze 
vergadering is dus enkel voor leden die ook lid waren in het jaar 
2019-2020. Voor iedereen begint deze vergadering om 14u. Voor de 
kapoenen en de welpen eindigt deze vergadering zoals gewoonlijk 
om 17u en voor de oudere takken om 18u.

Op zondag 4 oktober is het dan eindelijk zo ver: de 1e vergadering met 
de nieuwe leiding. Deze vergadering start voor iedereen om 14u. De 
kapoenen en welpen eindigen om 17u, de oudere takken om 18u. Dit 
is de eerste vergadering waar ook de nieuwe leden welkom zijn!



Ook de datum van onze jaarlijkse spaghettiavond is al bekend. Op 
zaterdag 28 november zijn jullie ’s avonds welkom met al jullie fa-
milie, vrienden en kennissen om samen met ons spaghetti te eten. 
Wij hopen dat we deze avond op een normale manier kunnen laten 
doorgaan.

In het middelste weekend van de paasvakantie is het zoals gewoon-
lijk ook ons open scoutsweekend. Zoals elk jaar zijn jullie zaterdag 10 
april allemaal welkom op onze scouts voor een bbq, een fakkeltocht, 
een groot kampvuur en nog veel meer.

Ook de data van onze kampen zijn al bekend:

• Kapoenen: 02/07-06/07
• Welpen: 08/07-14/07
• Woudlopers: 12/07-22/07
• Jonggivers: 01/07-12/07

Givers: De givers gaan dit jaar op buitenlands kamp. De data ligt nog 
niet vast. Van zodra die geweten is wordt die bekend gemaakt.

Wij hebben er enorm veel zin in om er een spetterend jaar van te 
maken en we hopen jullie ook!

Een stevige linker,

De groepsleiding (Lore, Lennert, Stef en Nele)
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Dag liefste kapoenen en ouders,

Wij hebben alvast super veel zin in het nieuwe scoutsjaar!

Hieronder vinden jullie alle belangrijke datums en kunnen jullie 
lezen wat we dit jaar allemaal gaan beleven! 

25 SEPTEMBER: OVERGANG
De eerste vergadering van het jaar! Omdat ons overgangsweekend 
niet kan doorgaan hebben we een vervangende eerste vergadering. 
Jullie krijgen een laatste keer leiding van jullie leiding van vorig 
jaar en gaan jullie over naar het volgende scoutsjaar met de nieuwe 
leiding!

4 OKTOBER: DE ARK VAN NATHAN
De eerste vergadering met de nieuwe leiding! We kregen onlangs een 
brief van ergens hier ver vandaan, Nathan de zoon van Noah heeft 
ons hulp nodig! Hij reist de wereld rond met een boot vol dieren, maar 
door een storm op zee is hij een aantal dieren kwijtgeraakt, en hij 
heeft ons hulp nodig ze terug te vinden! Kom jij ons helpen? Zondag 4 
oktober om 14u begint onze zoektocht op ons scoutsterrein! 

11 OKTOBER: POLITIE BOEF VERGADERING  
We spelen het grote politie boef spel. Kom om 14u naar de scouts om 
alle boeven te vangen!!

17 OKTOBER: EERSTE KAPOENENWEEKEND 
Ons eerste weekend! Een nachtje slapen op de scouts, super leuk!! Za-
terdag 17 en zondag 18 oktober kan al in jullie agenda, verdere infor-
matie over het weekend (uren etc.) volgen nog op mail! 
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25 OKTOBER: SMURFEN VERGADERING
Hey kom naar smurfenland  het is hier heel speciaal, dus kom naar 

smurfenland, smurf mee met het verhaal! Kom op 25 oktober om 
14u naar onze terreinen en ontdek de wereld van de smurfen!

1 NOVEMBER: HALLOWEEN!
Kom in jullie griezeligste verkleedkleren naar de scouts 1 
november om 14u, we vieren halloween! (Er is een kleur-
plaat op het einde die je kan inkleuren!)

8 NOVEMBER: PIRATEN VERGADERING 
Op 8 november komt er een piraat naar onze scouts! Hij is op 
wereldreis en wilt onze scouts een bezoekje komen brengen, 
kom zeker 8 november om hem te ontmoeten!

(Je mag je altijd verkleden in een stoere piraat!)

15 NOVEMBER: REIS ROND DE WERELD 
Na het ontmoeten van de piraat en het horen van zijn leuke avon-
turen, gaan wij op wereldreis! Van afrika tot in amerika, van in de 
himalaya tot in de woestijn!  Onze reis begint 15 november om 14u!

22 NOVEMBER: SCHOENEN VERGADERING
Ben jij ook benieuwd wat we op schoenen vergade-
ring gaan doen? Kom dan zeker 22 november om 14u 
naar de scouts! 

29 NOVEMBER: POLITIE-BOEF  
VERGADERING

We spelen het grote politie-boef spel! Kom op 29 novem-
ber mee alle boeven vangen!

6 DECEMBER: SINT VERGADERING 
Sinterklaas is in het land en komt ook naar ons! Kom 
om 14u naar de scouts en speel spelletjes met ons en 
sinterklaas! (Op het einde is er een kleurplaat die je voor 
hem kunt maken!)



13 DECEMBER: SMUL VERGADERING 
Deze vergadering gaan we lekker smullen!!! Hmmm 
Kom om 14u naar de scouts mee smullen! 

19 DECEMBER: AVOND VERGARING: KERSTFEESTJE
De laatste vergadering van 2020! We sluiten het jaar af met een leuk 
kerstfeestje!

We sturen nog een mailtje met alle verdere informatie rond het kerst-
feestje!

Breng zeker je allermooiste glimlach mee!

Tot snel!

Veel groetjes de kapoenenleiding, 

Sofie, Louise, Nathan, Jits, Stijn en Timon!
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Dag lieve welpjes, het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur en 
hebben wij er zin in? ’T ZAL WEL ZIJN! En jullie hopelijk ook. Samen 
lachen, rollebollen en vooral veel plezier maken en met de activitei-
ten die we voor jullie in petto hebben, wordt dat geen probleem!

4/10: MARIO KART
3,2,1…START! Vandaag racen we door de bossen, woestijn of gewoon 
op de weg. Heb je geluk en krijg je een champignon om sneller te 
gaan of slier je uit over een banaan? Ben je even traag als Oe of haal 
je iedereen al vliegend in als Ferao? En de belangrijkste vraag: Wie 

rijdt als eerste over de finish? Wil jij het 
antwoord op deze vragen weten of wil je 
zelf kans maken op de grote prijs? Kom dan 
zeker van 14u-17u naar onze scoutsterreinen 
om deel te nemen aan de HP Grand Prix!! 

11/10: GRIEKEN VS ROMEINEN
Gegroet kinderen, hier spreken de oude wij-

zen tot jullie. Al jaren is er een grote oorlog aan het woeden tussen 
de Grieken en Romeinen en er dreigt een uitsterving van de mens-
heid als dit niet wordt gestopt. Er is ooit een profetie geweest door 
het orakel dat sprak over een groep jonge knapen die de kracht had 
om deze oorlog tot bedaren te brengen. We hebben uit verschillende 
bronnen gehoord dat jullie een uitmuntend team zijn en wij rekenen 
dus op jullie om de wereld te redden. 

Groet, de Oude Wijzen

18/10: JUNGLE BOOK
We nemen jullie vandaag mee naar de jungle, waar alle dieren in har-
monie samenleven of zo lijkt het toch…Kolonel Hathi is weer op tocht 
met de olifanten terwijl we Nagina horen sissen. Als we stil zijn en 
goed opletten kunnen we Rikki-Tikki-Tavi zelfs spotten! Wil je weten 
wat voor avonturen wij allemaal beleven? Misschien komen jullie 
alle geheimen van de jungle wel te weten van 14u-17u. 
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25/10: Hippie vergadering

Lang voor jullie geboren werden was er een groep 
mensen die in vrede wouden leven, zonder iets van 
technologie en helemaal vrij zonder dat iemand zei wat 
ze moesten doen. Alsof dat dit nog niet leuk genoeg 
was, droegen ze ook de meest toffe kleren! Kortom, het 
is een zonde dat jullie dit niet hebben meegemaakt. 

Daarom nemen wij jullie vandaag mee terug in de tijd 
om de tijd van ons leven te hebben!

01/11: FBI
Vandaag worden jullie uitgenodigd op ons hoofdkwartier omdat we 
een groot probleem hebben. Onze undercover agent is vermist en we 
hebben alle hulp nodig die we 
kunnen krijgen. We roepen jullie 
naar hier omdat jullie onze beste 
agenten zijn. Zorg er dus voor dat 
jullie goed uitgeslapen en alert 
zijn want jullie hebben maar 3u 
de tijd om dit mysterie op te los-
sen. Alles start om 14u…

08/11: FARM VILLE
Wie van jullie is de beste boer of 
boerin? Daar gaan we vandaag achter komen. Een kudde schapen 
bijeenhouden, groenten en graag laten groeien en je velden omploe-
gen, het klinkt makkelijker dan het is. Wie kan er door regen en wind 
zijn boerderij draaiende houden en wie zakt weg in de modder. Wie 
kan de lekkerste wortelen laten groeien en bij wie knaagt Chikai 
alles kapot. Laat ons zien wat jullie allemaal kunnen van 14u-17u en 
laat ons versteld staan.

15/11: COLUMBUS
Heel heeeeeeeeeel lang geleden, was er een man die naar India wou 
varen, maar dat mislukte heel hard. In plaats van op zijn bestemming 
te komen, kwam hij na vele zeestormen in Amerika uit. Daar zag hij 
dingen die hij nog nooit had gezien. Ten eerste spraken die mensen 



daar een andere taal en ze gedroegen zich ook helemaal anders. Kom 
anders gewoon eens een kijkje nemen op de scouts, dan kunnen we 
jullie even meenemen. 

20-22/11: WEEKEND
JIPPIE DE PIPPIE!!! Het is eindelijk zo ver, het eerste weekend is 
aangebroken! We gaan ZOVEEL leuke dingen doen. Het gaat één 
groot feest worden, jullie zullen wel zien! Meer info volgt per postduif 
(mopje per mail).

 
28/11: SPAGHETTI-AVOND
Wat eten we zo graag? Spaghetti, Spa-
ghetti, Spaghetti! Dat wordt smullen, 
het water loopt nu al in mijn mond. 
Meer info volgt nog als we meer 
weten. Dit betekent wel dat er geen 
vergadering is deze week dus knoop 
het goed in de oren! 

Ziezo, dat was het alweer voor de eer-
ste maanden. Zoals jullie zien, gaan we niet stil zitten. Tot dan!

Veel (lucht)knuffels van jullie kersverse leiding! 

Nagina, Chikai, Hathi, Oe, Rikki-Tikki-Tavi en Ferao
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Liefste Wolo’s, ziehier weer een nieuw boekje met super leuke verga-
deringen in petto! Zijn jullie klaar voor het komende jaar???

ZONDAG 4 OKT
Hoera, de eerste vergadering is er eindelijk!! We beginnen dit spet-
terend jaar met een knaller: de ultieme MASSAvergadering. Ben jij 
het wel waardig een woudloper van de Haegepoorters te zijn? Kom 
dan om 14h naar ons terrein om je te bewijzen! De vergadering wordt 
ingekort tot 17h vandaag, want we houden een uurtje over voor jullie 
ouders! Joepie! We organiseren vanaf 17h een kennismakingsspel/
moment voor ouders en leden om de leiding te introduceren en te 
leren kennen. Tot dan!!

ZONDAG 11 OKT
Deze vergadering helpen we jullie even af van jullie tiktok-versla-
ving. Dit is de grote TIKTOKDETOXvergadering! Kom van 14u tot 
18u jullie mooiste dansmoves tonen en jullie meest cringy filmpjes 
adoreren.

ZONDAG 18 OKT
Vandaag wordt het extra spannend… We verwachten alle eerstejaars 
aanwezig op de vergadering vandaag om 14h, want het is doop. Trek 
kleren aan die vuil mogen worden, neem al je moed bijeen en verdien 
eerlijk de wolo-titel! Tweedejaars, wij zullen jullie ook voltallig nodig 
hebben deze zondag, dus wees erbij! De vergadering zal tot 18h duren. 
Zie jullie daar!

ZONDAG 25 OKT
Het is niet op de scouts te doen vandaag! We spelen een stadsspel! Er 
komt nog verdere info over waar we zullen afspreken dus hou jullie 
mail in de gaten. De vergadering zal duren van 14h tot 18h. 
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ZONDAG 1 NOV
MUAHAHA we vieren Halloween vandaag! We verwachten iedereen 
om 14h op HP, verkleed als iets waar je bang voor bent. Wie dit niet 
doet zou wel eens de stuipen op het lijf gejaagd krijgen. Om 18h mo-
gen jullie de hel verlaten en naar huis.

ZONDAG 8 NOV
Is het niet ieders kinderdroom geweest een politie-agent te zijn? Of 
wou jij eerder een boef worden? Kom vandaag om 14h naar ons ter-
rein en vergeet jullie walkie-talkies en bivakmutsen niet. Het zal een 
spannende vergadering worden! De vergadering duurt tot 18h!

ZONDAG 15 NOV
Vandaag worden sterke, slimme en handige Harry’s van 14h-18h  ver-
wacht op HP. We zullen vandaag de kunst van sjorren, vuur maken en 
bedden weven leren. We verwachten iedereen aangezien jullie deze 
vaardigheden nodig zullen hebben op kamp! Geen zorgen!! Het wordt 
een leuke vergadering met een educatieve twist :)) Tot dan!

WEEKEND 20-22 NOV
Joepiedepoepie!!  Het eerste weekend van het jaar is aan-
gebroken! We hopen dat iedereen erbij is op ons super 
fantastisch scoutsweekend! Het thema houden we nog 
efjes voor ons (hihi), maar houden jullie via e-mail op de 
hoogte van nog verdere info!!

ZONDAG 29 NOV
Geen vergadering, maar zien jullie graag op de 
 spaghetti-avond!

ZONDAG 6 DEC
ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT SPANJE WEER AAN! DE ZAK 
VAN SINTERKLAAS, SINTERKLAAS, SINTERKLAAS! DAAR WORDT 
AAN DE DEUR GEKLOPT! HOOR DE WIND WAAIT DOOR DE BOMEN! 
DAG SINTERKLAASJE, DAAAAG, DAAAG [14h-17h ;)]



ZATERDAG 12 DEC
We hebben extra honger vandaag. Daarom gaan we FRETTEN!! De 
vergadering vindt plaats om 19h en jullie mogen naar huis om 21h30. 
Neem allemaal 1 euro mee vandaag voor een deluxe 5 sterren-snack. 
We zien jullie dan met dekentjes en pyjamas. Tot dan!

ZATERDAG 19 DEC
Het is de laatste vergadering van het jaar 2020! Dit moeten we vie-
ren. We houden een kerstfeestje vandaag! Joepiejeej! Om 20h begint 
de fun! Draag je mooiste kersttrui en je coolste party outfit! Zie jullie 
daar, feestgangers! Om 22h is de pret helaas gedaan en zien we jullie 
volgend jaar terug!!! 
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4 OKT - ¡AY, CARAMBA!  
Hola, mi amigos! ¿Qué tal? Vamos à la playa? No, a Haegepoorters 
natuurlijk! 

Soms denk ik nog terug 

Aan een tijd die ik nooit vergeet 

‘t was op scoutskamp, ‘t was ontzettend heet 

De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel 

Maar ‘t Spaans voor een nieuw scoutsjaar, dat ken ik wel

Dos... uu-uuur op de scouts 

Dos... uu-uuur op de scouts 

Dos... uu-uuur op de scouts Elke scout draagt een hemd *hint* Dos 
uur op de scouts, por favor!

11 OKT - HELAAS PINDAKAAS!  
Hoge grassen, windkracht tien

Storm op HP!

STORM OP HP!

Nergens is de zon te zien

Storm op HP!

STORM OP HP!

Maar voor ons is stormweer echt geen reden tot paniek

Want scouts en gidsen worden van een storm op hp niet ziek!
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16 OKT - ARRRGHH!  
We gaan op weekend! Meer info zal volgen via mail!

25 OKT - ZOEFVFVF! 
Is het een vliegtuig?! 

Is het een vogel?! 

Nee, dat is het niet! 

‘t Is een vliegtuigmaatschappijjj-vergaaadering, die je in het boekje 
ziet!

1 NOV - HAAAAAAALLELUJJAH!  HALLELUJAH! HALLE-
LUJAH!
Heilig, heilig, scouts is heilig! 

Klap in je handen, de leiding is groot!

8 NOV - THE RETURN OF GEORGIO PASTELLA *DUM 
DUM DUUUM* 
https://www.youtube.com/watch? v=WFdweX4ncCg&ab_chan-
nel=Samson%26Marie

Hé, waar is het vieruurtje? 
Op, op, alles is op!! 

En waar is de grenadine? 

Op, op, alles is op!! 

Maar waar zijn die zandkoekjes dan? 

Op, op, alles is op!! 

Geen prinsenkoek meer in het pak Op, op, alles is op!!

15 NOV - AAAAGH! CORONA-VERGADERING, BLIJF IN 



UW KOT! 
Mopje, geen vergadering vandaag x

22 NOV - VERDRAAID NOG AAN TOE!
De jojo’s van hp gaan naar het stad 

Naar het stad, naar het stad 

De jojo’s van hp gaan naar het stad Als de stalen ros gaat rijden

De wielen van je fiets gaan rond en rond 

Rond en rond, rond en rond 

De wielen van je fiets gaan rond en rond Als de fiets gaat rijden

28 NOV - SCHLURP SCHMEK! SPAGHETTI-AVOND!
6 dec - HIJ KOMT! HIJ KOMT! (2u)

Daar wordt aan de deur geklopt 

HARD GEKLOPT, deur kapot (hp renové?! Daar wordt aan de deur 
geklopt. 

Wie zou dat zijn ? 

Wees maar gerust mijn kind. 

Ik ben een goede vrind. Want al duur ik maar 2 uur, ‘t wordt een avon-
tuur!

[exacte uren volgen via mail]

12 DEC -  HOW HOW HOOOW! MERRY CHRISTMAS!
Last Christmas, I gave you my strip FC De Kampioenen, duh-uh) 

But the very zelfde avond, you ruilde it away (voor een zaksken 
snoep) This year, to save me from tears 

I’ll give my 5€ present to someone special!
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Lieve givers,

Of wij zin hebben in het nieuwe jaar? Tzal wel zijn! 

Of wij veel toffe dingen voor jullie in petto hebben? Tzal wel zijn!

Of het een jaar wordt om nooit te vergeten? Tzal wel zijn!

Of we ernaar uitkijken om jullie te leren kennen? Tzal wel zijn! 

Of je dit moet lezen? Tzal wel zijn! 

27 SEPTEMBER – #GOODBYEMYLOVER #GOODBYEMY-
FRIEND
Dit jaar geen overgangsweekend, sip. Maar niet getreurd! Jullie mo-
gen nog voor een laatste keer afscheid nemen van jullie vriendjes, 
vriendinnetjes, en leiding. Dit van 14-18u op de scouts. En o ja, geen 
overgangs-/afscheidsvergadering zonder (een speciale versie van de) 
levende brug. See you there! 

4 OKTOBER – #ENE REIZN #ENE KIEZN #ENE CHAPPN
Bonjour, Guten Tag, Hola, Merhaba, Hej, Hallå, Kin’nichiwa, Dobry den, 
Yassou, N ho, Fa Waka, Privet, Hei, Zdravo, Hallo … 

Zoals jullie weten gaan we dit jaar op buitenlands kamp, feeeeest. Wil 
je weten naar waar we zullen gaan? Kom dan mee kiezen van 17-21u 
op de scouts. Breng vleesjes mee, wij zorgen voor vuur en groensels. 
Siihen asti!

11 OKTOBER – #CATCH #ME #OUTSIDE  
#HOWBOUWTHAT
Het jacht seizoen is geopend... Wie heeft de grootste speurneus? Wie 
heeft de snelste benen? Je zult je zeker niet vervelen! Kom om 14u 
met je ontsnappingsplan naar de scouts.



18 OKTOBER - #ODOP #BÈKES #STINKEN
Hé. 14-18u op de scouts. Kom alleen. Vuile kleren. Over. 

25 OKTOBER - #SJONNIE #MARGINAAL #FIETSENDE
Haal jullie sjonniepakje maar uit jullie kleerkast, poets jullie ijzeren 
schroot nog eens en dan zien we jullie van 14-18u op de scouts. Dit 
wil je niet missen! 

30 OKTOBER – 1 NOVEMBER -  #BOARDXWEEKEND 
#SURF #SNOWBAORD #SKATE
Let’s go op een weekend met een gevuld programma! Beetje surfen, 
beetje boarden, beetje feesten … Jij zorgt dat je erbij bent, wij zorgen 
voor een onvergetelijk weekend! Deal?! Meer info via mail … 

8 NOVEMBER - #MASTERCHEF #LEKKER #SMULLEN
Vandaag gaan we de strijd aan op zoek naar de MasterChef onder 
ons. Oefen alvast thuis en laat ons proeven/genieten van jullie kun-
sten. We beginner er al van te kwijlen! Van 14-18u is de keuken van 
jullie. 

15 NOVEMBER - #DUCTTAPE #PLAKKEN 
Duct tape, de uitvinding van de eeuw. Beter dan pritt en superlijm 
samen. Wat we daar allemaal mee kunnen doen zie je vandaag van 
14-18u! 

22 NOVEMBER - #KAMPIOENZIJNISPLEZANT #BOMA-
WORST #DAGSCHOTEL
De kampioeeeenen, de kampioeeeeenen. Wij zijn de beste van het 
land! De kampioeeeenen, de kampioeeeeenen. Kampioen zijn is ple-
zant! 

Kom bij Pascaleke een dagschotel of warme chocomelk drinken, geef 
een Tournée General, laat je in de luren leggen met een vrienden-
prijske door DDT, ga samen met Boma op zoek naar the wife of your 
life, doe mee met een potje voetbal … Van 14-18u, mijn gedacht! 
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29 NOVEMBER - #FOODBABY #GEEN VERGADERING
Omdat we gisteren zoooo veeeel gegeten hebben op spaghettiavond 
is er vandaag geen vergadering! 

6 DECEMBER - #SINTERKLAAS #STOUTEKINDERENIN-
DEZAK
Wie is braaf geweest en wie niet? Dat komen jullie snel te weten. Van 
14-18u hebben we bezoek van de Heilig Man uit Spanje met zijn man-
darijnen en speculaasjes.

12 DECEMBER - #PLAY #FILMKECHECKEN
Cinéma HP opent weer z’n deuren, speciaal voor jullie! Kom mee een 
filmke kijken en fretten van 19 – 21u. Vergeet jullie toegangsticket 
niet!

19 DECEMBER - #IT’STHEMOSTWONDERFULTIME-
OFTHEYEAR #CHRISTMAS
It’s beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go! Ook 
hier op hp hebben we onze mooiste kerstboom bovengehaald. Kom 
mee kerststronk eten en warme choco drinken van 19 – 21u. 

26 DECEMBER - #STUDERENMUT
Ondertussen zit de leiding met hun neus tussen de boeken en mak-
en jullie zich klaar voor het nieuwe jaar. Geen vergadering vandaag 
maar volgend jaar zijn we terug! Happy 2021 alvast!!

Kusjes, 

Lennert, Uche, Stef, Pepijn, Alvin en Linde 

PS: midweek zal doorgaan van 7 tot 12 februari. Schrijf het alvast in 
jullie agenda! 
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