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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 • STEF
04 79 53 59 99

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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Hier nog even de kamp 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

Een stevige linker,

De groepsleiding
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ZATERDAG 8 MEI:  DE KAPOENISCHE ONAFHANKE-
LIJKHEIDSSTRIJD (AVONDVERGADERING)
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 18u op 
het scoutsterrein voor de allesbeslissende oorlog.

ZATERDAG 15 MEI:  DE TOVENAARS VAN HET TOVER-
STOKKEN BOS (AVONDVERGADERING)
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 
kapoenenplezier, jouw aanwezigheid van 18u-20u en een smakelijke 
portie vieruurtjes.
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ZONDAG 9 MEI – PIRATEN
Schip ahoi! Deze week waren we aan het varen met onze boot en wat 
zien we daar plots drijven? Een fles! En wat zat er in die fles? Een 
schatkaart! Of toch een deel ervan.. Het grote probleem is nu dat we 
het eerste deel niet kunnen lezen. Aangezien dat jullie zo slim zijn, 
willen we aan jullie vragen of jullie ons willen helpen. Als jullie er 
in slagen om de schat te vinden voor de klok 17u (of 5 voor 6) slaat, 
zullen we de het eerlijk verdelen, wees daar maar zeker van! Tot dan!

 Omdat de examens naderen voor de leiding, zullen de overige ver-
gaderingen van dit jaar verplaatst worden naar zaterdagavond van 
19u-21u.

ZATERDAG 15 MEI – KAMPVUUR EN CHILL
Aangezien we nog geen kampvuur hebben gehouden dit jaar (of toch 
nog geen die gelukt is), brengen we daar vanavond verandering in. 
Als echte scoutsmensen gaan we hout sprokkelen en het grootste 
kampvuur maken dat Destelbergen ooit heeft gezien! Of toch één dat 
in de top 100 zit.

ZATERDAG 22 MEI – KAMPINFO-AVOND
Het kamp is nog een dikke maand van ons verwijdert, maar we wil-
len jullie al goed voorbereiden op wat komen zal! Waar gaat het kamp 
door, wat zal er gebeuren, wat moet ik allemaal meenemen? Op deze 
vragen krijg je vanavond allemaal antwoord op. En ja, voor deze keer 
mogen de ouders meekomen.

ZATERDAG 29 MEI – VAMPIERS EN WEERWOLVEN
Hebben jullie het de voorbije weken ook gehoord toen je in je bed lag? 
Het gehuil van de wolven of het geritsel van de struiken? Zorg maar 
dat je ramen en deuren goed op slot zijn, want er is een ziekte rond 
aan het gaan waardoor je kan veranderen in een vampier of weer-
wolf… Maar geen zorgen! Wij hebben met de leiding niet stilgezeten. 
We hebben gedacht en gebrouwen en hebben een medicijn gevon-
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den! Maar die krijgen jullie natuurlijk niet zomaar. Wil je hier het fijne 
van weten? Kom dan maar eens een kijkje nemen (en zo niet ben je 
ook welkom hoor)

ZATERDAG 5 JUNI – HARRY POTTER
Iedereen verzamelen! De trein vertrekt STIPT om 19u en wie te laat 
is, blijft achter! Deze avond krijgen jullie een spoedcursus ‘magie 
voor dummies’. Jullie mogen van geluk spreken dat er een paar van 
de beste tovenaars en heksen speciaal voor jullie willen afzakken 
naar onze scoutsterreinen. Jullie zullen worden getest op spreuken, 
toverdrankjes maken en nog veel meer! Zijn jullie het waard om naar 
de grootste scholen der scholen te gaan? We zullen zien!

ZATERDAG 12 JUNI – ATLANTIS
Doe jullie duikpakken maar allemaal aan, want we gaan weer eens 
op zoektocht! Deze keer gaan we op zoek naar de verloren stad van 
Atlantis en die ligt nu eenmaal verborgen op de bodem van de oce-
aan, of dat denken we toch. We hebben dappere, lenige, slimme 
avonturiers nodig die denken deze trip aan te kunnen en ons bij te 
staan in deze moeilijke opdracht. Wie weet wat we er allemaal zullen 
vinden….

Zo lieve welpjes, dit waren de vergaderingen voor dit scoutsjaar. Wat 
gaat het toch allemaal snel! MAAR niet getreurd! Binnen minder dan 
een maand zien we elkaar al weer terug, want op 8 juli begint ons 
giga-supertof kamp!! Hopelijk tot dan!

Vele knuffels, jullie leiding



9/5 
Vandaag is een speciale dag voor ons! Of was het nu voor jullie? We 
zoeken het uit! Neem jullie schattige [MOEHAHAHA] mee.

16/5 
Vandaag is het de internationale dag van [ZOEK] en van [HET]. Daar 
gaan we vast aan zeker mee aan de slag. Want hoe kunnen we dat nu 
zomaar laten liggen als we weten dat jullie dat zo leuk vinden! Weet 
je al wat we gaan doen vandaag… Kom sowieso maar af!

23/5 
Hoeveel weten jullie nog van [ZELF]? Tijd om jullie kennis bij te 
schaven! Kom verkleed als jullie favoriete personage of kom gewoon 
verkleed.

30/5 
Bijna kaaaaaaaaamp! We hebben er al zin in! De ideale vergadering 
om alles nog eens op te frissen zodat je niet op de grond hoeft te sla-
pen of te eten. Of [MAAR]?

6/6 
Wat is er leuker dan met [UIT] spelen! Plezier gegarandeerd. 

12-22 JULI 
Κατασκήνωση - ركسعم – камп – tendaro - キャンプ – leiri – ಶಿಬಿರ 
- düşərgə - campu - kahua hoʻomoana – табір – tábor  

8 HAEGEPREKERKE  ·  MAR & APR ‘21





10 HAEGEPREKERKE  ·  MAR & APR ‘21

ZONDAG 2 MEI
Voor deze spetterende vergadering verwachten 
we jullie in grote getalen om 14u op de scouts!!

ZONDAG 9 MEI
Vandaag hoeft ge nie u schoonste kleerkes aan 
te trekken. We gaan op tocht naar duistere da-
len. Dus vergeet u bicicleta en een vers tenuken 
nie. Om 14u op de scouts.

ZATERDAG 15 MEI
Vandaag doen we barbecuew!! Whoehoew!! Om 19u op de scouts voor 
een waar schrokfestijn dat zal duren tot 22u.  Het is meteen ook de 
allerlaatste vergadering van het jaar. Dus de laatste kans om nog 
eens allemaal samen met u vriendjes en vriendinnetjes op de scouts 
te vertoeven. Duuuus: zeker komen!!

Wij kijken alvast enorm hard uit naar het kamp (1/07-12/07). Tot dan 
liefste jogi’s!!

Vele kusjes, jullie allerliefste jonggiverleiding

Ann, Margot, Mona, Arne, Lars, Jolan en Freya
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Dag givertjes,

De laatste weken scouting van dit werkjaar zijn ingezet. We hebben 
beslist om ook tijdens onze examens door te gaan met leidinggeven 
om de verloren tijd in te halen (en ook omdat we jullie te hard zouden 
missen), meer over dat wordt gecommuniceerd via de gewoonlijke 
kanalen.

Heel binnenkort zullen we meer info uit de doeken doen over het 
kamp. Zeg tegen de oudjes dat ze hun mailbox in de gaten houden!

Challas, 
Alvin, Uche, 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


