Lieve leden, ouders en sympathisanten
Het scoutsjaar is weer begonnen! Met vol enthousiasme haalde de leiding hun
scoutshemd weer uit de kast, trokken hun stoute schoenen aan en vertrokken met
veel zin weer richting het Engels kamp om veel oude bekenden, maar ook veel
nieuwe lieve snoetjes te mogen ontvangen. Benieuwd wat dit jaar ons zal
brengen? Lees dan vooral verder in deze spannende nieuwsbrief.
De nieuwsbrief zal maandelijks verschijnen en omvat kalenders, foto's, verslagen
van activiteiten,...

Allemaal abnormaal!
Dat is het jaarthema voor het nieuwe scoutsjaar.
En dat is mooi want iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen
achtergrond, zijn eigen handleiding en zijn eigen superkrachten.
Dat maakt ons net tot wie we zijn. Wij zijn allemaal uniek, en we
horen er allemaal bij. Ook op de Pioen is dat niet anders.

Kom jij ook?
Om de twee weken op zondagnamiddag doen wij een activiteit
van 14u tot 17u. De poort zal opengaan om 13.45u, eerder niet.
‘s Avonds gaat de poort weer open om 16.45u.
Akabe de Pioen, retieseweg 83A, 2440 Geel
Indien u op GPS rijdt gebruikt u best ‘binnenblokken’.

JAARKALENDER 2017 -2018
03/09: Overgangsactiviteit
09/09: Pioenfeesten: pannenkoekendag en quiz
17/09: Activiteit
01/10: Activiteit
15/10: Activiteit
09/10: Activiteit
05/11: Activiteit
19/11: Activiteit
03/12: Sinterklaasactiviteit
17/12: Activiteit kerstfeestje
07/01: Driekoningen Activiteit
21/01: Activiteit
04/02: Activiteit
18/02: Activiteit
04/03: Activiteit
18/03: Activiteit
08/04: Spaghettidag
15/04: Paasactiviteit
29/04: Activiteit
13/05: Uitstap
27/05: Activiteit
01/07: Benefiet
10/07: valiezen binnenbrengen
13-19/07: kamp

Overgangsactiviteit 3 september
De eerste activiteit ging van start, vol goede moed kwamen we weer op onze
lokalen aan en wat we daar zagen maakte ons ontzettend enthousiast. Het hele
scoutsdomein was omgevormd tot een groot festival: Pioenpop! Na de kreten
kregen we een inkomsstempel, drankbonnetjes en eetbonnetjes en gingen we met
onze (oude) tak op pad. We deden allemaal kei toffe activiteiten die bij een festival
horen. Zo moesten we een parkoers lopen met een plateau vol water, moesten we
onze vriendjes terugzoeken, leerden we dansen op het nieuwe jaarthema,
speelden we spelletjes in een tent,... Het was super gezellig! Na het spelen van elk
spel kregen we een kaartje voor onze tak. Op die kaartjes stonden namen. Waar
ze voor dienden wisten we eigenlijk niet, maar we hebben ze goed bijgehouden!
Om 16u sloten we onze spelletjes af en gingen we allemaal samen naar het grote
veld. Daar stond een echte, supergrote koekjesautomaat. Ja, want op een festival
is dat zo! Toen we onze eetbonnetjes in de automaat staken kwam daar meteen
een koek uit. Daarna konden we aan de cocktailbar ook een lekkere
grenadinecocktail halen, maar niet teveel hoor, anders worden we zat. Na de
lekkere festivalmaaltijd gingen we allemaal in een grote kring zitten. Tegen de
muur hingen grote witte papieren. We ontdekten dat we ze konden omdraaien. Op
de achterkant van de papieren stonden grondplannetjes van verschillende
campings. Er was de gele kapoenencamping, de groene welpencamping, de
blauwe givercamping en de rode jinscamping. Heel benieuwd zochten we allemaal
onze eigen naam. Ja hoor, bijna alle leden hadden een plaatsje op de camping.
Alleen Lotte, Liam, Noah, Tristan, Ina en Mathias hadden geen plaatsje. We
vroegen eens rond of iemand hun namen had en inderdaad, hun namen stonden
op de kaartjes die we ingezameld hadden. Deze lieve leden gaan vanaf dit jaar
naar de volgende tak. Proficiat allemaal! Maar oei, er waren nog plaatsjes leeg op
de campings en er waren ook nog kaartjes bij alle takken. Van wie zouden die zijn?
Van de leiding! Ook de leiding gaat dit jaar naar een andere tak. Hieronder vinden
jullie een overzichtje van de nieuwe takindelingen:
Kapoenen: Eline, Hendrik, Femke, Thomas
Welpen: Michelle, Tom, Elise, Janne
Givers: Marte, Maxim
Jins: Hermien, Tatyana, Hasse
Jammer genoeg hebben wij ook afscheid moeten nemen van heel wat lieve leiding.
Gelukkig hebben ze ons allemaal beloofd dat ze nog regelmatig over de vloer gaan
komen. Dit jaar namen wij afscheid van: Robin, Marie, Nina, Eline B, Laurens,
Dorien, Yasmine, Nicky en Kimmy. Het ga jullie goed, en hopelijk tot snel!

Vragen of opmerkingen?
Onze leiding staat steeds voor jullie paraat om jullie vragen te beantwoorden of
een babbeltje te slaan. Spreek hen gerust aan voor of na een activiteit.
Ook onze groepsleiding staat steeds klaar met een luisterend oor of een
steunende schouder. Je kan ons steeds bereiken op ons emailadres:
info@depioen.be of u kan ons bellen op onderstaande nummers.
Marte Stevens
0493 04 62 82

Elise Vandenborre
0498 30 93 51

Benieuwd naar wat we volgende keer doen?
Zorg dat jij er bij bent!
	
  
	
  

