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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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Dag lieve Haegepoorters, 

Ook de komende periode zal het er weer iets anders aan toe gaan dan 
normaal. De komende weken zullen we voorlopig terug in bubbels 
van maximum 10 kinderen vergadering geven. Maar we zijn wel heel 
blij dat alle takken weer vergadering mogen hebben. We hebben jullie 
gemist!

Binnenkort organiseren we ook een paaseiverkoop. Meer info vinden 
jullie snel terug in jullie mailbox! Maak maar alvast reclame bij al 
jullie oma’s, opa’s, tantes, nonkels, neven, nichten, vrienden, …

De leiding kijkt alvast zeer hard uit naar de scoutskampen! Hier nog 
even de data:

• Kapoenen 02/07-06/07
• Welpen 08/07-14/07
• Woudlopers 12/07-22/07
• Jonggivers 01/07-12/07
• Givers 05/07-20/07

Wij hebben alvast zin om de komende zondagen op een leuke en 
scouteske manier in te vullen!

Een stevige linker,

De groepsleiding
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07/03/2021 DE SPANNENDE SAFARI  
VOOR SAFFANTEN 
Heb jij ook al altijd eens gedroomd om op Safari te gaan? Maar wat 
is een safari eigenlijk precies?? En wat gaan we doen? Kom naar de 
scouts van 14u-17u voor een onvergetelijke safari tocht!  

14/03/2021DE BEROEPENSOEP (MET BALLETJES)
Weten jullie al wat jullie later willen worden? Een juf of meester, 
dokter of misschien politieagent. Kom verkleed in het beroep dat jij 
later wilt worden en kom meegenieten van onze beroepsoep. De soep 
wordt geserveerd om 14u!  

21/03/2021DE SUPERKRACHTIGE KAPOENEN   
Droom jij er ook van om een superheld te zijn? Ben jij de volgende 
superman of ben je eerder wonder woman? Vandaag is het jullie 
kans. Jullie worden opgeleid tot echte superhelden. Klaar om al het 
kwaad de wereld uit te helpen?Kom naar de scouts om 14u in je beste 
superheld pak!  

28/03/2021DE SNOEPENDE SUIKERKAPOENEN 
Dit wordt een super lekkere vergadering! Samen smullen, er is toch 
BIJNA niks leuker dan dat?? Jullie zijn vanaf 14u welkom op de 
scouts voor ons lekkere eetfestijn! (Dit zal niet als middageten vol-
staan, zijn eerder kleine hapjes.) 

04/04/2021
De verdwijning van varken Vanessa Ouh nee! Varken Vanessa is weg! 
Wie is Vanessa vragen jullie? Vanessa is Stijn zijn varken en nu is ze 
verdwenen. Stijn is niet te troosten, hij kan niet zonder zijn varken. 
Het is jullie taak om het varken terug te vinden. Kom mee op zoek-
tocht, ontrafel de geheimzinnige tips en zoek naar sporen.  Van 14u 
tot 17u op ons terrein!
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 11/04/2021 GEEN VERGADERING! 

18/04/2021 HET SCHIP VAN SPETTERENDE SOFIE
Oh nee, Sofie had een playmobil boot gevraagd voor haar verjaardag, 
maar heeft een heus schip gekregen… En ze kan niet eens varen! Ge-
lukkig willen twee oude bekenden haar hierbij helpen. De kapoenen 
toch ook?!Waarschuwing! Deze vergadering kan grote porties water-
pret bevatten. 

25/04/2021 DE RARE RITUELEN VAN DE INSEKTEN-
SEKTE
Heb jij ook soms vlinders in je buik? Wel, de leden van de geheimzin-
nige Insektensekte ook! Word één van hen en kom naar hun bijeen-
komst van 14u tot 17u… 

2/05/2021 DE VERLEDEN TIJD VERGADERING
Er was eens een vergadering op het scoutsterrein, die duurde van 14u 
tot 17u. Er waren vele kapoenen, die zich enorm hard geamuseerd 
hebben. Het was een vergadering om nooit te vergeten… De vergade-
ring van deze zondag wou je niet missen! 

09/02/2021 DE KAPOENISCHE ONAFHANKELIJK-
HEIDSSTRIJD
KAPOENISCHE KRIJGERS! Al maanden worden wij onderdrukt door 
onze spelletjes makende, plezier verzekerende en vieruurtjes geven-
de leiding. Het is tijd voor verzet… De troepen verzamelen om 14u op 
het scoutsterrein voor de allesbeslissende oorlog. 

16/05/2021 DE TOVENAARS VAN HET TOVERSTOK-
KEN BOS
Oh nee, één van de Tovenaars Van Het Toverstokken Bos heeft een 
verdwijntruc geprobeerd, maar is nooit teruggekeerd! De enige 
oplossing is een magisch drankje, dat moet bestaan uit: een vleugje 
kapoenen plezier, jouw aanwezigheid van 14u-17u en een smakelijke 
portie vieruurtjes. 

Veel groetjes,       
De kapoenenleiding:Stijn, Timon, Jits, Nathan, Louise en Sofie    



7/03 – VERJAARDAGSVERGADERING
Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria! Of: 
er is er één jarig hoera hoera, dat kun je wel zien dat is Oe! Je snapt 
het wel al zeker? Onze bloedeigen Oe is jarig! Hij wordt weeral een 
jaartje ouder en dat moet gevierd worden! En wat is een feest zonder 
slingers en taart? We maken er een dag van om nooit te vergeten. 
Maar niet doorvertellen eh. Zorg gewoon dat je om 14u op de scouts 
staat.

14/03 – DETECTIVE
Lieve welpjes, er is een ramp gebeurd…er is iemand ontvoerd! Wij 
kunnen de persoon in kwestie niet alleen terugvinden en hebben dus 
jullie hulp nodig. De ontvoerders zijn wel niet zo slim geweest want 
ze hebben allemaal tips achtergelaten, maar we geraken er maar niet 
aan uit. Helpen jullie ons mee? We moeten ons wel haasten want we 
hebben maar 3 uur om haar terug te vinden. Zorg dus dat je om 14u 
STIPT op het terrein bent!

21/03 – LENTE
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente…Het is weer 
zover, HET IS EINDELIJK LENTE! De vogeltjes fluiten, de bloemen 
bloeien, het zonnetje schijnt en de mensen huppelen weer over 
straat. Weg met het giga koude weer en de handschoenen en de 
sjaals, we gaan gewoon rollebollen in het gras, gewoon omdat het 
kan. We gaan natuurlijk niet TE optimistisch zijn want we wonen 
nog altijd in België. Kom hoe dan ook eens een kijkje nemen van 14u 
tot 17u op onze scoutsvelden.

28/03 – FILMVERGADERING
Stilte op de set, camera loopt eeeeeeen ACTIE! Welkom op het terrein 
van de HP Studios. Jullie hebben allemaal een rol kunnen bemachti-
gen voor onze gloednieuwe film en hij wordt LE-GEN-DARISCH! Toon 
jullie beste dramatische acteer skills en blaas ons omver. Wij voor-
zien natuurlijk een koekje en drankje zodat jullie op adem kunnen 
komen. Wil je beroemd worden? Vergeet dat zeker niet af te komen.
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04/04 – OMGEKEERDE VERGADERING
Vandaag doen we het eens anders, al heeeel het jaar maken wij spel-
letjes voor jullie, maar aangezien dat jullie dat ook eens wouden doen 
(dat hebben we toch gehoord), maken we jullie droom waar. Vandaag 
mogen jullie voor één keer leiding spelen en een spel voor jullie aller-
liefste leiding maken. We zijn benieuwd hoe jullie het er vanaf zullen 
brengen! 

11/04 – OSW- VERGADERING
Laten we eerst en vooral een minuut stilte houden dat OSW weer niet 
kan doorgaan…en dan stoppen we met treuren en maken we er ons 
eigen Open Scouts Dag van! We doen alles wat we op OSW doen, maar 
in plaats van dit te doen met iedereen, doen we het gewoon met onze 
eigen tak! Wat dit precies inhoudt is nog een verrassing. Kom dus 
maar eens kijken van 14u tot 17u. 

18/04 – OLYMPISCHE SPELEN
Aangezien de zomer eraan komt en we een echt zomerlijf willen 
hebben zodat we kunnen zonnen, gaan we vandaag eens heel actief 
zijn. We gaan eens kijken hoe goed jullie conditie is en wie de sterk-
ste en snelste welp is en wie zich dus mag kronen als DE SPORTIEF-
STE WELP! Wil jij kans maken op deze titel die je je hele leven mag 
dragen? Schrijf je dan maar snel in.

25/04 – VIKINGS
Wij zijn de stoere Noormannen die plunderen en overwinnen. We 
vechten tot alles van ons is of tot we voor eeuwig mogen feesten in 
Walhalla met de goden! Onze vijanden zijn natuurlijk ook niet maar 
gisteren geboren en hebben sluwe plannen om ons te verslaan.. aan 
wie zijn kant sta jij? Denk er goed over na, want jou keuze kan alles 
bepalend zijn! De ultieme veldslag gaat door op de weilanden van 
HP en we beginnen als de zon op 14u staat en we gaan door tot het 
einde!!! (Of tot 17u).

Ziezo dat was het alweer voor deze maanden! Wat gaat het toch weer 
snel. Voordat je het weet is het vakantie en dus ook KAMP (gejuich 
op de achtergrond). Liefste welpjes, tot de volgende!

Een stevige linker en knuffels, 
Jullie leiding



Hoera! De lente is eindelijk in zicht! En wat hebben we weer enorm 
nice vergaderingen ingepland voor jullie! We wouden jullie ook nog 
even laten herinneren dat je je moet inschrijven voor elke verga-
dering. We mogen met max. 20 leden zijn per vergadering, en die 
worden dan in 2 bubbels gesplitst. Als er minder dan 11 kinderen zijn, 
doen we de vergadering in 1 bubbel. Er is trouwens geen regeling 
in hoeveel keer je aanwezig mag zijn. Wie zich eerst inschrijft kan 
komen. Via deze link kunnen jullie jullie inschrijven!!

WE HEBBEN ER ZOT VEEL ZIN IN!!! LET’S GOOO!  
xxxxxxx  
Nils, Arend, Korneel, Marie, Daan, Laura & Annabel 7 

MAART: GEZELSSCHAPSVERGADERING
We kunnen ons vaak eenzaam voelen deze tijden. Gelukkig kunnen 
wij ons naar de scouts vertoeven en het gezellig maken. We doen het 
deze zondag chill en rustig. Neem jullie favoriete gezelschapsspel-
letjes mee! Het gaat om quality time vandaag. Wij nemen alvast een 
van onze lievelingsspelletjes mee… Twister! We zien jullie om 14u 
graag op de kleine speelplaats van PiusX. 

14 MAART: CATCH ME IF YOU CAN
Iets spannender dan vorige week deze zondag! Zullen de sluwe 
boeven de pientere politieagenten kunnen ontsnappen?? Komen ze 
ermee weg?? Neem een bivakmuts of walkietalkie mee als je er een 
hebt liggen. De overval begint om 14u… 

21 MAART: OP REIS NAAR HET NOORDEN
Op reis gaan zit er al een tijdje niet in. De leiding is het moe niet 
op reis te mogen gaan… Daarom gaan we vandaag naar één van de 
beste landen ter wereld: Schotland. We houden een classic Schots 
wedstrijd vandaag. Wie zal de highlandgames winnen? [enkel sterke, 
moedige en competitieve wolo’s toegelaten] Zijn jullie klaar om jullie 
echte kracht te bewijzen?? De games beginnen om 14u. Be there or be 
square. 
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28 MAART: CREATIVITEIT OP 1
Joepieee! Vandaag gaan we knutselen. Het enige wat jullie moeten 
meenemen is jullie creatieve brein en kleurrijke ideeën! De rest hou-
den we nog even geheim, maar het is wel een zeer belangrijke verga-
dering voor kamp!   

4 APRIL: BAKKEN, GIEREN, SMULLEN
Op kamp wordt er verwacht dat jullie kunnen koken voor de honge-
rige leiding. Ter voorbereiding houden we een pre-kamp kookwed-
strijd! Alle elementen zullen beoordeeld worden: vuur maken, gaar-
heid, warmte van het eten, smaak, verbrand of niet verbrand… Noem 
maar op! Wij zullen uiteraard de jury spelen 😋

11 APRIL: GROEN GROEN GROEN
Vandaag gaan we groooeeeeen!!! Natuur is belangrijk en een groot 
element binnen de scouts. We vragen dat iedereen groene/camo 
kleren aandoet voor deze vergadering. Het kan handig zijn om deze 
vergadering in de omgeving te blenden. Waarom dat is, zien jullie op 
de vergadering 😋

18 APRIL: DE ELEMENTEN
Water, aarde, vuur en lucht? Doe vandaag wat aan dat vuil mag wor-
den. Ook zwemkledij is aangeraden. We spelen een supercool spelle-
tje vandaag. We willen de lente vieren, en hoe beter te vieren dan met 
alle elementen aanwezig te spelen? Zon, wind, water en aarde. Kom 
als je durft. 

25 APRIL: SIXPACK TIME
Lockdown heeft ons allemaal wat gedaan. Ook fysiek! We moeten 
dringend terug fit worden voor onze summerbodies!! Kom in je sport-
kledij en zweetbandjes naar de scouts! Jullie worden verwacht op de 
scouts om 14u voor een epische gymsessie!
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ZONDAG 7 MAART
Een geheimzinnige gebeurtenis vond plaats. 
Bereid jullie voor op een dag vol spanning. 
Neem jullie beste paar hersenen en een pracht 
van een spionagepak mee. We verwachten 
jullie om 14u op ons terrein. 

ZONDAG 14 MAART
Let’s generalize about men                                                            
We verwachten jullie om 14uuu 
Let’s generalize about men                                                           
Let’s take one bad thing about one man                                    
And apply it to all of them         
Let’s conflate all the guys 
Let’s generalize about men

Voor wie deze topschijf eens zou willen luisteren: (let’s generalize 
about men)

ZATERDAG 20 MAART
Om 19u op ons terrein!! De vergadering zal duren tot 22u. 
Goei schoeisel is aangeraden

-el  -r, tip: 

O=U



ZATERDAG 27 MAART
Met een pokerface en uw beste pak speel je zo iedereen onder tafel! 
Van 19u-22u op de scouts.

ZONDAG 4 APRIL
Moppig!! 

Waarom kan een ei niet bevriezen? ….. Omdat er een dooi-
er in zit!

Waarom legt een kip eieren?...... Als zij ze zou gooien dan 
vallen ze kapot!

Voor deze eiege vergadering verwachten we jullie om 14u op de 
scouts

ZONDAG 11 APRIL
Schip ahoi pieraatjes.

Alle hens aan dek want vandaag staat jullie een tita-
nenstrijd te wachten (titanenstrijd is een Griekse my-
the over de strijd tussen de titanen en de olympische 
goden). Om 14u in u schoonste titanenslip of olympisch 
kostuum op ons terrein.

ZONDAG 18 APRIL
Tneg, sejtrevignoj. Mok tem u olév! mo 14u po sno nierret

ZONDAG 25 APRIL
Vandaag hoeft ge nie u schoonste kleerkes aan te trekken. We gaan 
op tocht naar duistere dalen. Dus vergeet u bicicleta en een vers te-
nuken nie. Om 14u op de scouts.
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Dag givertjes,

Zoals gewoonlijk zullen we communiceren via social media over de 
komende vergaderingen, dat laat ons toe om flexibel te zijn aange-
zien we niet weten hoeveel volk er afkomt. Maar bereid je sowieso 
maar weer voor op de leukste zondagen aller tijden!

Kusjes en likjes, 
Alvin, Uche, Linde, Stef, Pepijn, Lennert



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

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


