Lieve leden, ouders en sympathisanten
De eerste maand van ons scoutsjaar zit er al weer op. Het was een super fijne maand
vol spannende, grappige, leuke en groepsbindende activiteiten. Wat jullie (b)engels
deze maand gedaan hebben kunnen jullie hieronder lezen. Neem ook zeker eens een
kijkje op onze (vernieuwde) website: www.depioen.be.

Kalenders
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van Oktober en November. De
activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld.

Kapoenen
oktober:
15/10: Brussendag: Neem je vriendje, broertje, zusje, buurkindjes,... mee naar akabe!
29/10: Bliksem McQueen
Bliksem McQueen heeft een ongeluk gehad en is nu een hele hoop van zijn onderdelen
kwijt. Kunnen de kapoenen hem helpen om terug de snelste raceauto ooit te worden?
November:
5/11: Mario en Luigi
Princess Peach is weer gevangen genomen en Mario en Luigi moeten haar bevrijden.
Maar wie raak er eerst tot aan de toren? Is dat Team Mario of Team Luigi?
19/11: kerstkaartjes/wenskaartjes knutselen
Jingle bells, Jingle bells, jingle all the way! Onze lieve kapoentjes gaan kerstkaartjes
knutselen, die daarna aan een democratisch prijsje verkocht worden. Meer info
hierover volgt!

Welpen
Oktober:
Zondag 15/10: Vandaag is het Brussendag! Neem allemaal jullie vriendjes, broers,
zussen, nichtjes,... mee.
Zondag 29/10: Ons lokaal heeft een beetje kleur nodig. Daarom gaan we het verven :D
Vergeet je slechte kleding niet en breng eventueel een extra set kledij mee om nadien
spelletjes te spelen.
November:
Zondag 05/11: Rapunzel komt vandaag op bezoek. Ze wilt even met de Welpen spelen
maar ze heeft een klein probleem. Ze zoekt slimme welpen om haar te helpen. Wil jij
haar helpen? Kom dan snel!
Zondag 19/11: De Welpen gaan op reis naar de ruimte, we gaan daar andere vriendjes
leren kennen. Kun jij je dat voorstellen? Het zal zeker een super gekke dag worden. Jij
komt toch ook?

Givers
Oktober:
15/10: Vriendjesdag
Breng allemaal je allerbeste vriend een keer mee om samen met ons te spelen. Of heb
je misschien
een nicht die al jaren vraagt wat dat nu eigenlijk is akabe? Dan is het nu de perecte
moment om haar
eens mee te nemen.
29/10: Youtube
Benieuwd hoe het is om een echt youtube ster te zijn? Wil je eens een echte vlog
maken? Kom dan
op 29 oktober naar de scouts. Voor we echter aan het spel beginnen gaan we op geld
activiteit. We
spreken hiervoor af om 9u30 op onze lokalen. Zij die niet mee kunnen, zijn welkom om
14u aan het
stadhuis in Geel. Hier kan je hen ook terug komen ophalen om 17u.
Verkleedtip: glitters!

November:
05/11: GTA yellow city
Zijn auto’s echt je ding? Benieuwd hoe het is om opdrachten uit te voeren die je krijgt
van anonieme
opdrachtgevers? We gaan vandaag het criminele milieu van Geel opzoeken en ons echt
uitleven!
Verkleedtip: jaren 90 sportoutfits
19/11: Disney’s villains
Elke disney film heeft zijn eigen slechterikken. Cruella Deville, de heks van
Sneeuwwitje, de jager van
Bambi, de boze stiefmoeder… Het lijstje is eindeloos Wat zou er gebeuren als al deze
slechterikken
Samen spannen om een geniaal plan te bedenken? Zouden zij samen de wereld
kunnen
overheersen?
Verkleedtip: de slechterik uit je favoriete disneyfilm

Jins
Oktober:
15 oktober: Brussenactiviteit: Op deze activiteit zijn alle broers, zussen, neefjes,
nichtjes, vriendjes van de leden uitgenodigd om eens te komen meeproeven van
Akabe. Plezier gegarandeerd!
29 oktober: Halloween: Omdat Halloween nadert, gaan we in deze activiteit op
griezeltocht op onze lokalen. Welke enge dingen zouden we allemaal tegenkomen?
November:
5 november: Sing your song!: We weten allemaal dat onze jins muzikaal zijn, maar hoe
goed is hun muziekkennis nu echt? Tijdens deze activiteit gaan we de muzikale toer op
en dompelen we ons onder in muziek van vroeger en nu.
19 november: Stadsspel: We gaan op verkenning in Geel en zoeken onze weg aan de
hand van verschillende spelletjes. Tegelijk gaan we ook wc-papier verkopen zodat we
op jinweekend kunnen!

Kapoenen – Zondag 19 september: Kratts in het wild
De leiding kreeg voor de start van de activiteit een
super verontrustend telefoontje van de broers
Kratts. Zij zijn twee dierenexperts die de wereld
rond reizen om dieren in nood te helpen. Dit doen
ze door de krachten van dat dier over te nemen. Ze
hadden echter een super groot probleem! Hun
toestel om de dieren te analyseren was kapot, en ze
konden een heleboel dieren in nood dus niet
helpen. Het leek hen wel de ideale job voor onze
Kapoenen om hen te helpen!
Het eerste dier dat ze tegenkwamen was er eentje
dat bang had in het donker en niet meer verder durfde te sluipen. Onze kapoenen
lieten het arm dier zien hoe je dit zonder enige angst kan doen, door zo geluidloos naar
een kindje in het midden van de kring te fluisteren en op een fluitje te blazen. Terwijl
Kobe voor een beetje afleiding zorgde, sluipte de kindjes één voor één naar het
midden. Maar niemand geraakte voorbij Kevin, zijn gehoor is nu eenmaal super goed.
Uiteindelijk wist het arme dier toch de moed bij elkaar te vinden om verder te gaan,
maar wat was het dier nu dat we hadden geholpen? Je hebt het misschien al geraden,
het was een jaguar.
Na een beetje verder op ontdekking te gaan, kwamen we weer een ander diertje
tegen. Er was namelijk een leuke roze vogel en die snapte niet zo goed waarom zijn
soortgenootjes altijd op één been ging staan? Hij vond ze een beetje grappig en wou
dit ook leren. We speelde tikkertje en degene die getikt werd moest ook op één been
gaan staan, maar wanneer die een lekker visje kreeg, mocht hij terug mee doen.
Ook hier had je het waarschijnlijk al door, het was een flamingo die we tegen kwamen.
Toen we met al de flamingo’s in het water stonden te relaxen, voelden we iets gek aan
onze voeten. Het was een enorme dikke vis. Deze vis was een mevrouwtje die ons
vertelde dat ze altijd rijles moest geven aan een spons die in een ananas woont. Hoe
hard ze ook maar probeerde, het wou maar niet lukken. Dus deze vis had zich helemaal
opgepopt tot een balletje en geraakte niet meer plat. Onze kapoenen kunnen echter
een beetje stout zijn soms en pakte haar op om een paar keer met haar in het rond te

gooien. Blijkbaar vond deze gekke vis dit ontspannend en plopte ze weer op tot een
gewone mooie vis.
Na al het helpen van deze dieren hadden onze kapoentjes een beetje honger en aten
ze een koekje en dronken ze wat water.
Toen ze terug buiten kwamen zagen ze in het gras een klein diertje zitten. Dit diertje
was moe van al het kruipen naar een struik waar het kon ontpoppen tot een ander
mooi diertje. Onze kapoenen moedigde hem aan door samen met hem te kruipen.
Eenmaal bij de bosjes, kon deze rups zich ontpoppen tot een mooie vlinder.
Wanneer we klaar waren kreeg de leiding terug een telefoontje van Kratts, het
probleem met hun machine was opgelost en we werden vriendelijk bedankt voor
bewezen diensten!

Welpen – Zondag 19 september: Kennismaking
De bedoeling van deze activiteit was elkaar beter
leren kennen. Ten eerste hebben we een
naamrondje gedaan. De meesten kenden elkaar
nog van vorig jaar, maar er ware nook wat
nieuwe gezichtjes. Lara kwam vandaag voor het
eerst naar de Pioen, en Noah, Liam en Lotte
waren vorig jaar nog kapoentjes en zijn nu welp
geworden. Ook onze leiding is dit jaar nieuw. Dit
jaar zijn Michelle, Tom, Elise en Janne de welpenleiding!
Daarna moesten we allemaal om beurten zeggen wat we tijdens het jaar willen doen.
Her populairste spel was duidelijk Dikke Berta samen met verknuffeltje, maar er
kwamen ook nog heel wat andere leuke ideetjes naar boven. Sommige wilden o.a naar
het zwembad gaan of verstoppertje spelen. We waren er ook allemaal mee akkoord
dat we ons lokaal moeten schilderen zodat het er terug een beetje kleurrijk uit ziet!
Nadat we de naam en favoriete spel van iedereen kenden, hebben we ons welpenlied
geleerd. Jarne en Katrien kenden het nog uit het hoofd. Diegene die vorig jaar bij de
Welpen zaten konden het ook mee zingen. En de nieuwe hebben het ook geleerd. Het
ging heel vlot. Op het einde van de dag kon iedereen heel luid me zingen. Hebben jullie
het gehoord?

Toen we klaar waren met het lied, gingen we naar buiten spelen want het was zonnig.
Iedereen had een stoel meegenomen. De bedoeling was om iets meer van iedereen te
weten, dus iemand moest in het midden van de kring staan en iets over zichzelf
vertellen. Bv wat hij/zij heel graag doet of eet. De welpen die hetzelfde vonden
moesten rechtstaan en naar een andere stoel lopen. We hebben veel gelopen en
gevochten voor een plaatsje op de stoelen maar we hebben ook veel van de anderen
geleerd.

Daarna hebben we Lekkerland/Viesland gespeeld. Er stond steeds iemand in het
midden die een gerecht moest opnoemen. De welpen moesten dan snel naar de juiste
kant lopen. Naar links als ze het vies vinden en naar rechts als ze het lekker vinden. Bij
het overlopen moest je dan goed opletten dat je niet getikt werd. Het was heel leuk en
iedereen deed mee. Nu we elkaar zo goed kennen zal het zeker een topjaar worden!

Givers – Zondag 19 september: De givers van Akabe
Wie zijn de Givers? De Givers zijn een bende enthousiaste, (soms) actieve groep
jongelingen die vooral veel plezier willen maken: Stijn (Van Delm), Stijn (Baelus), Stijn
(Goossens), Nikolas, Brechje, Dylan, Lindsey, Hanne, Hilde, Mathijs, Tristan, Lara, Ina
en Arne (en naar het schijnt volgende keer ook Jan). Wie zijn wij? Wij zijn de
Giverleiding! 3 enthousiaste, (meestal) actieve groep iets-minder-jongelingen die
vooral veel plezier willen maken! Wij zijn Maxim,
Marte en Noor!
Maar wij hebben een probleem. Hoewel we al
vele jaren leiding zijn, zijn we nog nooit (of toch
niet vaak) leiding geweest van een bende jonge
pubers. Wat vinden zij leuk? Wat niet? Wat
houd hen bezig? Wij hebben geen idee… Hoe
kunnen we nu een jaar plannen met mega coole
activiteiten als we zelfs niet weten wat ‘cool’ is?
Daarom geven we de Givers zelf inspraak in onze
jaarplanning. Vragen zoals “wat willen jullie
doen dit jaar?”, “wat vinden jullie leuk?”, “welke
themas vinden jullie leuk?”, “willen jullie op

weekend gaan?”, maar ook vragen als “wat vinden jullie NIET leuk?” kwamen aan bod.
De input van onze leden was heel gevarieerd en met deze berg aan informatie kunnen
we op het jaarplanningsweekend van de leiding aan de slag om een mega cool jaar in
elkaar te steken!
Natuurlijk moest er ook nog gespeeld worden vandaag… maar wat?! Wij hadden geen
idee, maar onze Givers vast wel! We gaven ze 3 potten waarin ze briefjes mochten
steken. In de eerste pot staken ze briefjes met plaatsen op het terrein: het grasveld,
het taklokaal, het speelbos, … In de tweede pot kwamen briefjes met spelletjes:
tikkertje, dikke Bertha, tienbal, … In de derde pot, tenslotte, kwamen briefjes met
materiaal: een stuk touw, een bal, een blinddoek… Uit elke pot werd dan 1 briefje
getrokken. Het resultaat? We spelen dikke Bertha langs de spoorweg met kegels!
Wat?! In de plaats van elkaar op te heffen was het voldoende om de kegel af te
pakken. Geniaal!
En zo speelden we nog verschillende spelletjes. Onder andere ‘balleke stamp’ met een
touw kwam aan bod, waarbij de tikker het touw moest afpakken in plaats van te
tikken. Ook verknuffeltje met een papieren bootje speelden we, waarbij iedereen een
papieren bootje in de lucht moest houden en dus eigenlijk maar met 1 hand mocht
spelen. Dit zorgde voor zeer
originele spelletjes die mega cool
waren!
Helaas hadden we zoals altijd maar
3 uren om ons te amuseren… Een
laatste spelletje en het was gedaan.
We besloten de potten bij te
houden voor als we nog eens een
dood moment hadden. Zo kunnen
we snel een origineel spel spelen.
Geweldig toch?!
Tijd om naar huis te gaan, maar we gingen naar huis met heel veel voldoening, zin in
het nieuwe jaar en met hoofden vol nieuwe ideeën! Tot binnen 2 weken, Givers!

Jins – Zondag 19 september: Ben jij een echte scout?
De Jins hebben vandaag nog maar eens getoond dat
ze échte scouts zijn. We speelden spelletjes en
dachten daarbij na over wat een scout doet.
We begonnen met tikkertje Water, Wind en Vuur.
Het was soms een beetje verwarrend maar samen
met de leidsters maakten de Jins er een tof spel van.
Ook speelden we ‘gazetteke klop’ om de namen van
de nieuwe leiding én de nieuwe Jin Mathias te
oefenen. Hierbij plaagden de leiding Rob een beetje door steeds zijn naam te noemen.
Zo kreeg hij heel wat klopjes van de gazet te verduren. Gelukkig wist hij er snel van af
te komen. Maxime was al van het begin mee met het spel. Zij was hen echter telkens
te slim af en wist op tijd een andere naam te zeggen.
Bij het spelletje ‘vleeshoop’ waren de Jins veel sterker dan de leiding. Rob en Cedric
lieten niet los, Manten daarentegen hielp de leiding heel goed bij het losmaken van de
anderen. Bij het spelletje ‘hemd, hemd, das’ (een soort zakdoekleggen in thema van
het scoutsuniform) speelden we spannende duelletjes en oefenden we het Jinlied als
er iemand gevangen werd.
We speelden ook nog ‘vlaggestok’ waarbij we leerden dat scouts niet draait om de
beste willen zijn maar om samenspelen en plezier maken. We aten een lekker
vieruurtje (knopper, wat een verrassing!) in de schaduw.
Daarna speelden we nog ‘verstoppertje kiekeboe’. Annelien en Rob waren de tellers.
Als laatste gingen we binnen een tekening maken. Deze wordt dan verwerkt tot onze
eigen gepersonaliseerde Jin-badge!
Het was een super leuke dag voor de Jins en we kijken er dan ook al naar uit om elkaar
snel weer te zien. Tot volgende keer Jins! Groetjes van jullie leiding: Hermien, Hasse
en Tatyana

Kapoenen – Zondag 1 oktober: Sprookjesboom

In het sprookjesbos was er grote paniek. De
sprookjesboom was namelijk al zijn sprookjes kwijt.
Daarom dacht hij dat onze dappere kapoenen wel
een handje zouden willen helpen om deze te vinden
en te overtuigen om terug te komen. Na een kort
overleg besloten we de sprookjes te gaan zoeken in
ons speelbos.
Als eerste kwamen we de magiër tegen. Deze vond
dat er te weinig mooie bloemen in zijn tuin
stonden. Met z’n allen gingen we op zoek naar
blaadjes om bloemen mee te maken. De magiër
was zo blij met de bloemen van onze kapoenen dat
hij wel weer wou terugkeren
naar de
sprookjesboom.
Hierna gingen we verder op pad. Het volgende sprookje dat we vonden was
Roodkapje. Zij had heel veel hout nodig om een vuur te maken voor Oma. Als een
echte scout zochten we hout en toonden hoe wij een kampvuur maken.
Bij het volgende sprookje moesten we laten zien dat we ons niet zomaar gewonnen
geven. We kwamen namelijk bij een boze draak die ons niet wilde door laten. Door
telkens als de draak niet keek een beetje dichter te lopen en als de draak wel keek niet
te bewegen, kwamen we stilletjes aan dichter en dichter. Als we dan eindelijk bij de
draak waren hebben we hem overladen met knuffels. Zo hebben we de draak met al
onze liefde kunnen overtuigen om ons toch door te laten en terug te keren naar het
vredige sprookjesbos.
Onderweg kwamen we ook Hans en Grietje nog tegen. Zij waren eigenlijk wel erg bang
van de ratten en raven in het bos. We speelden samen met hen het spel ratten en
raven om ze te helpen hun angsten te overwinnen. De kapoenen werden in 2 groepen
verdeeld (ratten en raven). Vervolgens werd er een verhaaltje verteld. Telkens als er

ratten in voor kwam moesten de ratten lopen en moesten de raven deze proberen te
vangen en omgekeerd.
We kwamen ook nog een ezel tegen. Dit was niet zo maar een ezel maar een Gouden
ezel. Tussen zijn kakka zaten gouden munten. Door deze te verzamelen konden we de
ezel weer gelukkig maken.
De kikkerkoning was een beetje eenzaam in het sprookjesbos en wou pas terug als
iedereen in een kikker veranderd was. Daarom gaven we de kikkerkoning een kans om
ons te doen veranderen. De kikkerkoning kon ons doen veranderen in een kikker door
ons te tikken. Het moeilijke aan deze opdracht was dat de kikkerkoning maar één
sprong mocht maken binnen het afgebakende terrein en de rest twee. Eenmaal getikt
werd je ook een kikker en was het de bedoeling om de kikkerkoning te helpen.
Ondertussen hadden we al een hele weg afgelegd door het bos en waren we een
beetje moe geworden. Maar wij waren niet de enige die er moe van waren. Ook de
schone slaapster was in een diepe slaap verzonken. We besloten ze nog even te laten
rusten zodat ze goed uitgerust terug mee zou komen naar de sprookjesboom. Na 2
minuten stilletjes zijn was zij er wel van overtuigd dat er ook in het sprookjesbos nog
voldoende rust zou zijn.
Als laatste hadden we meneer langnek nog ontmoet. Meneer langnek had wat last van
zijn nek. Een massage zou hem zeker wel goed doen. Hiervoor konden we bij elkaar al
eens oefenen en genieten ;)
Nadat we het hele bos
hadden doorzocht, waren we
ervan overtuigd dat de
sprookjesboom al zijn
sprookjes wel terug zou
krijgen. Zo waren onze
kapoenen toch wel de helden
van het sprookjesbos
geworden!

Welpen – Zondag 1 oktober: Jungle Book
Het thema van de welpen is zoals elk jaar ‘Jungle book’. Daarom trokken wij vandaag
onze stoute schoenen aan en gingen wij op pad door de jungle om alle personages te
leren kennen. Gelukkig waren we niet alleen, we kregen namelijk versterking van
Thomas, een leider die enkele weken ‘stage’ komt lopen bij ons als een
schoolopdracht. Er waren ook twee nieuwe gezichten onder de leden. We mochten
Noa welkom heten. Noa is een toffe meid die meteen al veel vriendinnetjes maakte.
Vooral dan met onze andere Noa. Verwarrend hé? Ook Keandro was vandaag voor het
eerst op de Pioen. Hij toonde meteen dat hij een echte Welp is. Hij was steeds
supersnel en super enthousiast. We konden hem amper bijhouden! Dat enthousiasme
bleek ook nodig te zijn want het was niet gemakkelijk om alle personages van
junglebook te vinden.

Het eerste personage dat we tegenkwamen was Kaa, de grote gevaarlijke slang. Omdat
we niet door Kaa gevangen wilden worden moesten we goed op onze hoede zijn en
Kaa ontwijken. Dit hebben we geoefend door eerst rondjes te draaien rond onze as en

dan een parkoers af te leggen. Het was echt moeilijk! Liam was super snel en Lotte kon
super goed haar evenwicht houden toen ze over de bank liep. Onze welpen waren
ontzettend goed in het ontwijken van de slang. Op naar het volgende personage!
De volgende die we tegenkwamen was Koning Louie, de super grote aap. Omdat apen
super goed zijn in het nadoen van anderen speelden wij het spelletje ‘dirigentje’. Er
werd dan iemand weggestuurd uit de kring. Er werd iemand aangeduid die de dirigent
was en die moesten we dan allemaal nadoen. Als de persoon die weggestuurd werd
dan terugkam moest hij/zij zien uit te zoeken wie de dirigent was. De twee Noa’s
waren allebei super goed in dirigent zijn. Ze deden de gekste bewegingen! Nona was
heel goed in het zoeken van de dirigent en ook Jarne kon heel goed raden! Het was
super plezant.
Daarna kwamen we Shere Khan tegen, de gevaarlijke en angstaanjagende tijger.
Natuurlijk moesten we zorgen dat we niet gevangen werden door hem. Dat deden we
door dikke Berta te spelen. Michelle was als eerste Shere Khan (want die ziet er wel
een beetje eng uit natuurlijk). Zij moest zorgen dat ze onze leden kon vangen. Het was
niet gemakkelijk voor haar want onze Welpen zijn supersnel! Nathalie hield het super
lang vol met een beetje hulp van Tom en Thomas. Elke was super goed in het
ontwijken van Michelle en Nona bleef zelfs doorzetten toen ze al gevangen was en
probeerde zich nog los te trekken. Keandro won uiteindelijk want hij is super snel!
Shere Khan zou nooit onze Welpen kunnen vangen.
Daarna zagen we Bagheera de panter. We moesten voor hem verknuffeltje spelen
want hij houd heel veel van knuffels. Bij verknuffeltje is het de bedoeling dat je per
twee op de grond gaat liggen. De onderste persoon moet dan proberen los te raken en
de bovenste houd hem/haar tegen. Maarten was super goed in het loskomen van zijn
vriendje. Hij was bijna meteen losgevochten. Katrien was altijd een heel moeilijke
tegenstander. Ze bleef je vasthouden tot het einde en je kon bijna nooit wegraken.
Ook Cis was echt heel sterk en wist zichzelf steeds er onderuit te krijgen.
Na Bagheera kwamen we Baloe tegen. Baloe speelt heel graag estafette en dus hebben
we dat voor hem gedaan. We moesten water in onze mond nemen, een parkoers
afleggen en dan het water in een kan doen. De welpen werden in twee teams verdeeld
en deden super hard hun best om sneller te zijn dan het andere team. uiteindelijk

werd het een heel spannend einde maar moesten we toch toegeven dat het ene team
net iets beter was dan het andere. Super gedaan Welpen!
Als laatste kwamen we de kleine olifant tegen. Die was echt moeilijk te vinden omdat
hij zich altijd verstopt. We speelden daarom ook verstoppertje. Jarne was eerst de
zoeker. Iedereen verstopte zich snel en Jarne deed zijn best om ons allemaal terug te
vinden. Vooral Liv was moeilijk te vinden want zij kan zich super goed verstoppen.
Uiteindelijk slaagde hij er in iedereen te vinden. Goed gedaan Jarne! Daarna heeft ook
Liam laten zien dat hij super goed is in zoeken. Hij kon ook iedereen terugvinden.
Spijtig genoeg was het toen al tijd om naar huis te gaan. We zongen nog één keer
super luid ons lied en we namen afscheid. Tot volgende keer Welpen!

Givers – Zondag 1 oktober: Leger
Vandaag gingen we met de hele givertak oefenen om bij het leger te gaan. Onze
activiteit van vandaag was zelfs echt gemaakt door een para! Om te beginnen startten
we met wat te werken aan onze conditie. We gingen lopen. Alleen is gewoon lopen zo
saai, dus hebben we er een spel van gemaakt. De groep werd in twee gedeeld. Elke
groep startte aan een kant van het gebouw, na het startschot moesten we proberen
iemand van de andere groep te tikken. Dit was heel erg moeilijk. Lara en Dylan, onze
twee nieuwe givers waren hier heel erg goed in. Net zoals Ina. Zij was niet alleen snel,
maar pakte het ook heel slim aan. Op het einde liep ze immers zo traag dat ze het
andere team kon tikken omdat ze haar aan het inhalen waren.
Na al dat lopen was het tijd om onze leger patrouille een naam te geven. Na een kleine
discussie die maar moeilijk op gang kwam, viel de beslissing op Mariotten. Dit is een
combinatie van Mario en de Patriotten. Zo zou onze groep voor de rest van de
activiteit bekend staan.
We moesten nog maar 1 ding doen en dan kon onze patrouille echt beginnen aan de
training tot paramilitair. In het leger is het not done om als een hoopje ongeregeld op
het appel te verschijnen. Sergeant Marte, Brigadier Maxim en Corporaal Noor
tolereerden dit ook helemaal niet. Daarom leerden we wat het was om in formatie te
staan. Steeds wanneer Sergeant Marte, Brigadier Maxim en Corporaal Noor Matriotten

riepen, moesten we een vierkant vormen met rechte hoeken. Dit was niet altijd even
gemakkelijk, maar Stijn VD en Brechje zorgden er steeds voor dat iedereen op de juiste
plaats stond.
Onze conditie was al in orde en ook de formatie zat snor. Tijd om ons bezig te houden
met wat moeilijkere oefeningen. Corporaal Noor had de perfecte oefening om te oefen
op het mikken. Het is immers cruciaal dat je als soldaat goed kan mikken. Stel je eens
voor dat je een granaat gooit en deze compleet naast je doel landt? Dat kan natuurlijk
niet. Om dit te voorkomen moesten we allemaal achter een tafel verschuilen en
proberen een kegel om te gooien met een balletje. Dit was niet zo gemakkelijk, de
leiding stond immers achter de kegel en probeerden ons te raken wanneer we het
balletje gooiden. Gelukkige gooiden zij met zachte balletjes. Arne en Mathijs gooiden
al snel raak. Na een tijdje was het echter zo’n chaos en vlogen alle balletjes in het rond
dat het niet duidelijk was wie nu die kegel had omgegooid. Sommige givers zoals
Brechje hadden een perfecte afleidingsstrategie voor de leiding verzonnen. In plaats
van op de kegels te mikken, gooide zij rechtstreeks naar de leiding zodat deze niet
meer naar de leden konden gooien. Slim gezien natuurlijk.
De volgende opdracht draaide rond teamwerk en camouflage. In het leger is het
belangrijk dat je niet meteen gezien wordt door de vijand. Daarom kregen we 10
minuten de tijd om 1 persoon te verstoppen voor de leiding. Hoe lang zou het duren
voordat zij deze persoon kunnen vinden? Dit bleek heel lang te duren. Stijn VD is zelfs
tevoorschijn moeten komen omdat niemand hem kon vinden. Na al deze inspanningen
werd het tijd om te hydrateren en een beetje te eten. Het was een feestelijk vieruurtje
de leiding had de overschot van een feest mee gekregen. Het was echt overheerlijk!
Een hele doos zelfgemaakte koekjes door een traiteur en een toetje van passievrucht.
Met gevulde buikjes gingen we verder met onze training. Tijd om te werken aan onze
discipline. Want orders opvolgen, daar zijn we nog niet zo goed in. ‘Jantje zegt..’ is het
perfecte spelletje om te oefenen op het volgen van bevelen. In dit spel is het de
bedoeling dat je doet wat Jantje zegt. Als de leider van het spel zegt: ‘Jantje zegt, ga
zitten.’ Dan moeten we allemaal gaan zitten. Als hij zegt: ‘Ga zitten.’ Dan mag je echter
niet luisteren. Wie het langst geen fouten maakt wint het spel. Het bleek erg moeilijk
te zijn om iedereen er aan te krijgen. Iedereen is een keertje Jantje geweest, behalve
Lindsey. Zij was immers haar stem kwijt en kon dus helemaal niets zeggen. Stijn Baelus
was een heel strenge Jantje en zorgde er voor dat we allemaal super moe waren toen

er eindelijk iemand anders Jantje werd.
Na discipline, mikken en conditie was het tijd om te werken aan onze sluipkunsten. Dit
oefende we door om ter snelste een bepaalde afstand over te ‘rupsen’. Er lagen 2
slaapzakken klaar om mee te racen. In elke slaapzak kroop één persoon. De bedoeling
was om als eerste over de finish te geraken zonder je handen uit de slaapzak te halen.
Hoe doe je dit? Door heel hard te wiegelen en te kruipen gelijk een rups. De competitie
was bikkelhard. Nikolas nam het op tegen Brechje, Hanne tegen Ina, Stijn G. tegen
Tristan. Tristan had duidelijk de juiste techniek gevonden. Hij begon gewoon kei hard
te rollen. Dit was natuurlijk wel een beetje vals spelen maar ook wel super slim gezien.
De leiding had maar duidelijk moeten zeggen dat dit niet mocht. Natuurlijk won hij met
een grote voorsprong. Wat de leiding nog het meest verbaasde was dat hij nadien nog
recht kon wandelen!
Intussen was het al bijna
tijd om af te ronden. We
hadden nog net genoeg
tijd voor 1 spelletje.
Hiervoor gingen we naar
onze super mooie
treurwilg. We speelden
een gekke vorm van
tikkertje om te oefenen op
het ontwijken van de
vijand. Er was 1 tikker die
iedereen moest tikken. Er
was echter een speciale
regel namelijk iedereen
liep in dezelfde richting rond de boom. De tikker mocht dus niemand achter zich
tikken. Werd je toch getikt, dan moest je blijven staan met je armen gespreid en kon je
de tikker helpen. Als iemand in jouw buurt kwam en je kon hem tikken zonder je te
verplaatsen, dan was deze persoon er ook aan. Iedereen rende zich kapot bij dit
spelletje. Nooit geweten dat de givers zo’n goede conditie hadden. De leiding was al
stik kapot na 1 rondje van dit spel, maar de givers wouden super graag nog eens. Nu
waren Hanne en Ina samen tikker. Om het wat moeilijker te maken mochten ze op
geen enkel moment elkaars hand los laten. En zelfs hand in hand hebben zij het

grootste deel van de givers kunnen tikken! Na dit spel stonden de ouders al weer voor
de poort en was het tijd om af te ronden. Het was alvast een super leuke namiddag.

Jins – Zondag 1 oktober: Pimp het lokaal

Zondag 1 oktober was het terug tijd voor een supertoffe activiteit. Aangezien de jins en
de kapoenen de vorige activiteit van lokaal gewisseld waren, vonden we het wel leuk
om ons nieuw lokaal in een nieuw jasje te stoppen. Vooraleer we echter met verf aan
de slag konden, speelden we eerst wat spelletjes om in de stemming te komen. Als
eerste gingen we aan de slag met onze verfborstels. We speelden met de hele groep
pang, maar in plaats van met onze vingers een geweer te vormen, namen we een
verfborstel in de hand. Je moest dus zo snel mogelijk met je verfborstel op de ander
richten om te winnen. Annelien bewees dat ze super goed was. Twee keer was zij de
laatste die overbleef en de rest had verslagen. In het volgende spelletje konden de jins
zich uitleven met verf. Iedereen moest zijn schoenen en kousen uitdoen en een
verfborstel in de hand nemen. De leiding riep 2 namen en die personen moesten
proberen om de blote voeten van de andere te kleuren met rode verf. Stephanie
toonde dat ze hierin een echte krak is! Vol enthousiasme liep ze telkens naar het
midden wanneer haar naam genoemd werd. Daar toonde ze dat ze heel erg goed was
in het snel verven van de voeten van de andere! Ook Mathias was een geduchte
tegenstander! Zelfs de leiding had moeite om te winnen van Mathias. Na deze grote
inspanning was het tijd voor een iets rustiger spelletje. We speelden eend, eend, gans.

Maxime was hier heel erg goed en liep altijd super snel naar haar plek terug wanneer
zij getikt was. Ook Stephanie was super snel en heel moeilijk te tikken.
Na al deze spelletje was het tijd om ons nieuwe taklokaal onder handen te nemen. Er
waren twee muren die we een mooi nieuw kleurtje wilden geven. Op de ene muur had
de leiding met plakband ‘JINS’ gekleefd. Door action painting konden we dan de muur
verven. De jins kwamen met de zotste ideeën om de muur te verven. Zo zwierden ze
rond met een verfborstel waar verf op zat om zo mooie spetters op de muur te maken.
Hermien en Annelien waren hierbij soms een beetje te enthousiast waardoor zowel de
muur als het plafond een likje verf kregen. Af en toe belandde er ook wel eens een likje
verf op een lid of leiding. Er werd heel wat afgelachen! Maxime kwam met het super
toffe idee om af en toe een grote veeg verf op de muur ze zetten. Vol enthousiasme
nam ze verschillende kleurtjes en leefde ze zich helemaal uit! Stephanie toonde aan de
leiding dat er in haar een echte kunstenaar verborgen zit! Ook zij leefde zich helemaal
uit tijdens het spetteren met verf. Hasse wilde graag dat er een regenboog
tevoorschijn kwam in ons lokaal. Daarom deed ze verschillende kleurtjes verf op een
spons en leefde ze zich helemaal uit! Mathias deed het iets rustiger aan en nam samen
met Hasse de tweede muur onder handen. Op deze muur konden alle jins hun hand- of
voetafdruk achterlaten. Mathias kleurde zijn handen vol enthousiasme rood en
plaatste heel veel handafdrukken op de muur. Af en toe werd daar nog een voetafdruk
tussen geplaatst. Zo creëerden we een super mooi geheel van voet- en handafdrukken
van de leden en leiding. Na al dat geverf en gelach hadden de jins toch wel honger en
dorst. We besloten om allemaal samen buiten te gaan zitten en daar te genieten van
de lekkere gebakjes die voor ons voorzien waren. Toen was het jammer genoeg alweer
bijna tijd om naar huis te gaan. We gingen nog even kijken in ons lokaal waar de leiding
de plakband van de muur haalde. Zo kwam er op onze geschilderde muur het woord
‘JINS’ tevoorschijn. Annelien besliste ook nog dat een kunstwerk aan onze deur niet
zou misstaan. Zij nam een groot wit blad waarop verfspatters zaten en maakte er een
mooie deurposter mee! Nu zal iedereen in akabe De Pioen zonder twijfel het super
coole jinlokaal terugvinden!

Contact
Vragen of opmerkingen? Onze leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Spreek ons gerust
aan voor of na een activiteit.
Ook onze groepsleiding staat steeds voor u klaar. U kunt hen bereiken op het
emailadres info@depioen.be of op hun GSM.
Elise Vandenborre: 0498 30 93 51
Marte Stevens: 0493 04 62 82

