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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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Liefste Haegepoorterkes,

We merken dat de kampdata nog niet bij iedereen bekend is, dus 
geven we deze nog eens mee ...

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

Onze givers gaan dit jaar op buitenlands kamp, daarom is er nog geen 
datum bekend voor hen. Givers houden er best rekening mee dat het 
kamp ergens in de eerste drie weken van juli zal vallen.

Aangezien onze leiding hard aan het blokken is, is het hier deze keer 
wat leger, maar we wensen jullie graag nog een fijn nieuwjaar, en  
hopelijk kan 2021 wat normaler verlopen dan het afgelopen jaar.

Een stevige linker,

De groepsleiding (Lore, Lennert, Stef en Nele)
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ZATERDAG 09/01: HET GROTE GEZELLIGE NACHTSPEL
GELUKKIG NIEUWJAAR LIEFSTE KAPOENTJES! Bij een nieuw jaar, 
horen ook nieuwe vergaderingen! Omdat de leiding deze maand heel 
wat grote toetsen moet maken en dus flink moet leren, beginnen 
we met enkele avondvergaderingen. Jullie zijn welkom op HP van 
18u-20u voor het Grote Gezellige Nachtspel… Vergeet je warme kleren 
en zaklampje niet!
 

ZATERDAG 16/01: DE PIRATENSCHOOL VOOR PIRA-
TERIJEN EN PIRATUUR
Vandaag heeft een héél speciale piraat onze scouts veroverd! Hij 
wilt de Haegepoorters ook opleiden tot echte piraten, dus ook de 
kapoenen worden naar de Piratenschool Voor Piraterijen en Piratuur 
gestuurd! De eerste les vindt plaats van 18u-20u.
 

ZATERDAG 23/01: DE WEELDERIGE WERELDREIS 
VOOR WAAGHALSEN
Nu we onszelf échte piraten kunnen noemen, is het tijd voor een 
heuse wereldreis! Van Afrika tot in Amerika, van in de Himalaya tot 
op ons terrein! Onze boot vertrekt om 18u!
 

ZONDAG 31/01: DE VERLOREN VOGEL
Oh nee, Jommeke is zijn papegaai kwijtgeraakt! Normaal gezien ging 
professor Gobelijn helpen zoeken, maar die was natuurlijk weer ver-
strooid en is het vergeten… Gelukkig zijn de kapoenen er nog! Tussen 
14u en 17u komt Jommeke naar ons terrein, dus hopelijk zijn jullie er 
dan ook!
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ZONDAG 07/02: DE STINKENDE SCHOENEN
Schoenen vergadering??? Wat zou dat nu weer kunnen zijn… Kom 
van 14u tot 17u naar de Haegepoorters en ontdek het met je eigen 
ogen!
 

ZONDAG 14/02: DE KNOTSGEKKE OUTFITS
Vandaag is het carnaval, dus vergeet je knotsgekke outfit niet! Tijd 
voor het leukste verkleedfeest van het jaar! Haal die knotsgekke 
outfits maar uit de kast en haast je naar ons terrein van 14u tot 17u! 
Hebben we trouwens al gezegd dat je je knotsgekke outfit niet mag 
vergeten?
 

ZONDAG 21/02: DE STRAF VAN STOUTE STIJN
Stijn is weer stout geweest! Hij heeft zijn huiswerk niet flink ge-
maakt dus zijn mama heeft hem een heeeel speciale straf gegeven! 
Die moet hij vervullen op het scoutsterrein tussen 14u en 17u… Hope-
lijk willen de kapoenen hem helpen!
 

ZONDAG 28/02: DE KLIMMENDE KAPOENEN
Wow, onze stoere kapoenen toveren zich om tot echte bergbeklim-
mers! Vandaag proberen ze tot de top van de Destelberg te klimmen, 
maar pas op! De berg wordt bewaakt door enkele trollen en nog 
andere gevaarlijke wezens! We vertrekken om 14u op ons terrein en 
zorgen dat we terug zijn om 17u, voor het donker!



Gegroet lieve welpjes. Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar! Omdat 
wij, jullie leiding, moeten zweten en zwoegen om door de examens 
te komen, maar jullie toch niet kunnen missen, geven we in januari 
avondvergaderingen. Deze gaan telkens door op vrijdag van 19u-21u.

VRIJDAG 08/01: FILM
Aangezien het in januari nog koud en donker is, trappen we dit 
nieuwe jaar in met een giga-mega coole film. Gaan jullie lachen? Of 
misschien een traantje wegpinken? Dat is een groot mysterie. Wil 
je weten welke film we gaan zien? Kom dan zeker eens een kijkje 
nemen op de scouts van 19u-21u.

VRIJDAG 15/01
We spelen een spel vanavond! We gaan vanavond weer niet ravotten 
in de modder of koud lijden. We spelen vanavond gezelschapspel-
letjes. Of je nu graag jenga speelt of liever dr. Bibber, het kan hier 
allemaal. Omdat de leiding niet alle spelletjes hebben liggen, vragen 
we aan jullie om ook jullie lievelingsspelletje mee te nemen. Vergeet 
er ook zeker niet jullie naam op te schrijven zodat je het erna gewoon 
weer mee naar huis kan nemen.

VRIJDAG 22/01
Vanavond is het EIN-DE-LIJK zover, we gaan nog eens naar buiten. 
Aangezien het ’s avonds maar donker is op ons terrein, hebben we 
voor wat licht gezorgd. Niet heel veel, maar net genoeg om jullie zien 
rond te lopen. Als je er meer wil over weten, kom dan gewoon af. En 
zo niet, kom dan maar toch.

JIPPIE DE PIPPIE!!! De examens zijn afgelopen! Dat betekent dat de 
vergaderingen weer op zondag doorgaan en dit van 14u-17u. Eindelijk 
kunnen we elkaar waar zien in het licht van de zon. Tot zo ver mijn 
poëtische gave.
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ZONDAG 31/01
HALT! BLIJF STAAN, GEEEEEEEF ACHT! Dag kadetten, we staan aan 
het begin van jullie training. Als je denkt dat het gemakkelijk gaat 
worden, denk je heel fout. We verwachten bloed, zweet en tranen. Om 
een plaats te krijgen in de FBI heb je kennis, precisie en kracht nodig. 
Het belooft een zware namiddag te worden, maar misschien ga jij wel 
naar huis als geheim agent. Tot dan! 

ZONDAG 07/02 
Lang geleden was er een man en die man had een grote boot en die 
grote boot had als doel om naar het verre India te reizen, maar lang 
geleden hadden ze nog niet de wijsheid die (sommigen van ons) 
bezitten. Hierdoor kwamen ze dus heel de andere kant van de wereld 
uit. Kan je u dat voorstellen? Nee? Wel daarom nemen we jullie van-
daag dus mee en maken we een reis door de tijd om Colombus een 
handje te helpen. Komen jullie mee?

ZONDAG 14/02
Het is carnaval in ons land en ook al is het bij ons altijd een beetje 
carnaval, toch gaan we er samen met jullie voor zorgen dat het een 
feest wordt om nooit te vergeten. Grappen, grollen, rollebollen, zo gek 
doen als maar kan en nog zoveel meer!

ZONDAG 21/02
Rauwe vis, oorlog, zwaarden en schilden,.. Doet er al een belletje 
rinkelen? Mensen met boten? Die Engeland enzo binnenvielen? Oké 
ik geef het op. We hebben het over de Vikings. Het ruige volk uit het 
Noorden. Ze hebben ons gestuurd met een boodschap en het luidt al 
volgt: Zak allen af naar het scoutsterrein van het machtige volk van 
de Haegepoorters. Daar wacht er jullie een queeste op die, als jullie 
hem voltooien, jullie rijk kan maken. Heel geheimzinnig dus, maar 
zeker de moeite waard.  

ZONDAG 28/02
Lang geleden in een Melkweg hier ver vandaan, is er al decennia lang 
een strijd aan de gang tussen mensen met blauwe lichtzwaarden en 
mensen met rode lichtzwaarden.. en ook nog een paar andere kleu-
ren. Vecht jij mee voor vrijheid? Of vecht je liever mee voor de Don-



kere Vader. Ben jij de Uitverkorene die rust kan brengen? Ik hoop het 
ten zeerste.   Ziezo, dat was het al weer. De tijd gaat toch snel eh. We 
hopen dat jullie zich even veel amuseren als wij zullen doen!

Groentjes en een stevige linker  Jullie leiding
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17 JANUARI (14U-18U)
Op de haven van Antwerpen is er dit jaar 62 ton drugs onderschept 
door de douane! Die drugs is van familia Dè Cãrtel, departement wo-
los. Kom 17 januari helpen met het beschermen van deze drugs. Maar 
let op voor de spionnen in de familie! Corrupte politie is op zoek naar 
onze drugs!

 

24 JANUARI (14U-18U)
Dendju! De politie heeft het hoofdkwartier van de familia Dè Cãrtel 
in de Bijlokestraat kunnen vinden… Jullie gaan allemaal naar de 
gevangenis. Maar El Chapo kon ook meerdere malen ontsnappen 
uit gevangenschap! Wie weet kunnen jullie op deze zondagmiddag, 
wanneer de bewakers de focus verliezen na deze zware week, ont-
snappen!

31 JANUARI (14U-18U)
Na maar nipt te ontsnappen aan een levenslange straf in het gevang, 
hebben wij, de paters familia, besloten om ons te bekeren naar het 
goede en bij het leger te gaan. Maar voor de toelatingsproef moeten 
we onze beste technieken bovenhalen. Nodig tijd om die nog eens 
te oefenen. We gaan tenten opzetten, gekke constructies bouwen en 
nog veel meer coole dingen!

7 FEBRUARI (14U-18U)
Jippie, we mogen bij het leger! Onder leiding van verschillende offi-
cieren gaan we ons voorbereiden op oorlog met alle high-tech faci-
liteiten die ter beschikking zijn. Onze guerilla technieken uit onze 
tijden in familia Dè Cãrtel komen goed tepas! Kom zo goed mogelijk 
gecamoufleerd om nog een betere soldaat te zijn!
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14 FEBRUARI (14U-18U)
Koning Filip was onder de indruk vorige week! Hij koos enkelen van 
jullie uit om de hoogste functies te beoefenen en de oorlog te leiden. 
Jammer genoeg waren er enkelen onder ons die na de legertraining 
besloten terug het criminele leven in te gaan en zich bij onze oude 
aartsrivaal, familia Dè Eñemigo, aansloten… Nu zitten we in een 
hevige strijd. Kom naar deze spannende strijd en vecht mee in de 
legendarische strijd.

21 FEBRUARI (14U-18U)
De strijd loopt helemaal uit de hand! De oorlog verplaatst zich naar 
zee! De zee is zo groot dat we jullie allemaal nodig hebben om de vij-
and te vinden… Kom dus allen met jullie beste zeewaardige kledij om 
deze zeeslag te voeren!

28 FEBRUARI (14U-18U)
Na deze woelige periode schiet er niet veel geld meer over! De politie 
nam ons spaargeld van onze tijd in de Familia af en hebben niets 
vediend in de oorlog…  Zonder geld zullen we op kamp deze zomer-
vakantie moeten jagen als we geen honger willen lijden. Een andere 
optie is ons in te zetten tijdens deze financiele actie. We gaan onze 
beste verkoperskills moeten bovenhalen om alle schade tijdens deze 
periode in te halen, maar niet getreurd want de pater familiae hebben 
een goed gevoel bij deze actie! 



Liefste jonggivers,

Hoewel we momenteel helaas geen ‘echte’ vergaderingen kunnen 
houden op ons terrein, zullen wij samen met jullie deze vreemde 
tijden zo draaglijk mogelijk maken! Zo zullen we verschillende online 
alternatieven voorzien, hiervan zullen jullie telkens via mail (en via 
de Instagramgroep) op de hoogte worden gesteld. In januari zullen 
de gebruikelijke avondvergaderingen helaas niet doorgaan (ook niet 
online), maar vanaf februari staan wij (online) voor jullie paraat! Om 
alvast een tipje van de sluier op te lichten over de geplande activi-
teiten: online escape rooms, een IO-games-toernooi, een pisquiz, een 
Among us battle … Gelieve steeds tijdig te bevestigen of je komt (en 
ook te laten weten indien je niet aanwezig kan zijn), zo kunnen wij 
de activiteiten hierop aanpassen. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!

Hou het gezond en veilig. <3 ♥

Jullie leiding, 
Margot, Anne, Arne, Jolan, Freya, Lars & Mona
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Dag liefste givertjes,

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne vakantie,  
lekker eten en nice cadeaus.

Wij vliegen er dit jaar in na de vakantie. Omdat wij nog geen verga-
dering mogen organiseren op de scouts zullen wij voorlopig Discord 
blijven gebruiken.

Hou Facebook en Instagram in de gaten want daar zullen we jullie op 
de hoogte houden omtrent onze activiteiten.

Na onze blok gaan we ook een infomoment vastleggen waar we meer 
zullen vertellen over het buitenlands kamp.

Kusjes en likjes,

Jullie liefhebbende giverleiding, 
Linde, Uche, Stef, Lennert, Alvin en Pepijn



Antwerpsesteenweg 242 
9040 Gent (St Amandsberg) 
09 223 84 42

Openingsuren 
woensdag tem vrijdag 14u tot 18 
zaterdag 10u tot 12u, 12u30 tot 18u


