Lieve leden, ouders en sympathisanten
Dag lieve pioentjes, 2019 is al eventjes aan de gang en we hebben weer heel
wat avonturen meegemaakt. We hebben koud weer gehad en nu lijkt het wel of
de lente al in het land is. Hopelijk blijft het zonnetje ons vergezellen op onze
takweekends en natuurlijk ook op onze spaghettidag! Want ook die is in
aantocht. Lees alles over de voorbije maanden en onze aankomende avonturen
hier!

Spaghettidag

Kalender
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van December tot en met
Maart.
De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld.

Kapoenen
Vrij 22/02 tot Zon 24/02: Ghost rockers weekend!
Dit weekend is speciaal, het is geen gewone activiteit maar wij gaan op
weekend! We spreken af om 19u op onze weekend plaats (Heibloemstraat 48
2560 Nijlen). Zondag mogen jullie de kapoenen daar terug komen halen om
11u30. Tijdens deze 2 dagen gaan wij op avontuur net zoals de mensen van
Ghost rockers. Warm je stembanden maar op en maak je klaar voor een super
avontuur. Meer info zie uitnodiging op de website.
Zon 10/03: Circusdieren van Mars
Er is een ruimteschip neergestort op ons terrein! Er zaten geen aliens in, maar
rare circusdieren. Zouden deze dieren ons misschien trucjes kunnen leren? Zou
het circus op mars anders zijn als bij ons?
Zon 24/03: Pinokkio en Prinsessen
Omwille van dubbele boeking van onze lokalen op de bogaard gaan we
vandaag zwemmen. We spreken wel gewoon af op de bogaard en gaan
vervolgens te voet naar het zwembad. We spreken gewoon af om 14u en zullen
terug op de bogaard zijn om 17u. Vergeet zeker geen zwemgerief mee te
nemen!
Zon 07/04: Paasactiviteit
Samen met de paashaas gaan we een hele namiddag spelletjes spelen.
Hopelijk passeren de klokken ook met iets lekkers. Pas op: deze activiteit gaat
door op de oude lokalen (Militair domein: Retieseweg 83A, 2440 Geel)
Zon 27/04: Nationale akabe dag
Vandaag gaan we met de volledige scouts naar de nationale akabedag in Aalst.
Jullie worden allemaal om 8u verwacht op De Bogaard. We gaan dan met de
bus naar Aalst waar we een hele dag spelen. We zijn rond 18u terug in Geel.

Zon 05/05: Uitstap
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar op uitstap. Naar waar we gaan,
blijft voorlopig nog een verrassing
Jullie worden om 8u30 aan de Bogaard
verwacht. We verwachten rond 18u terug te zijn.
Vrij 19/05: Paw Patrol
Onze laatste activiteit! Wij gaan vandaag grote en kleine brandjes blussen
samen met Chase, Everest, Marshall, Rocky, Rubble, Skye en Zuma. Kom jij
ons helpen?
Zat 13/07 tot Zon 19/07: Kamp!
Zoals elk jaar trekken we er terug een weekje tussenuit om met volle teugen te
genieten van een fantastisch scoutskamp.

Welpen
Zon 24/02: Disney
We gaan op ontdekkingstocht in de wondere wereld van de Disney figuren. Wat
zouden al die Disney prinsen en prinsessen voor ons in petto hebben?
Vrij 08/03 tot Zon 10/03: Jungle Boek Weekend
Wil jij mee op survival in de jungle? Samen met Akela door de bossen sluipen of
met Baloe Honing zoeken? Durf jij Marala uit te dagen voor een wedstrijd "om
ter langste op 1 been staan"? Kom dan zeker mee op ons super coole welpen
weekend.
Zon 24/03: Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen. We spreken wel gewoon af op de bogaard en
gaan vervolgens te voet naar het zwembad. We spreken af om 14u en zullen
terug op de bogaard zijn om 17u. Vergeet zeker geen zwemgerief mee te
nemen!
Zon 07/04: Paasactiviteit
Samen met de paashaas gaan we een hele namiddag spelletjes spelen.
Hopelijk passeren de klokken ook met iets lekkers. Pas op: deze activiteit gaat
door op de oude lokalen (Militair domein: Retieseweg 83A, 2440 Geel)

Zon 27/04: Nationale akabe dag
Vandaag gaan we met de volledige scouts naar de nationale akabedag in Aalst.
Jullie worden allemaal om 8u verwacht op De Bogaard. We gaan dan met de
bus naar Aalst waar we een hele dag spelen. We zijn rond 18u terug in Geel.
Zon 05/05: Uitstap
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar op uitstap. Naar waar we gaan,
blijft voorlopig nog een verrassing
Jullie worden om 8u30 aan de Bogaard
verwacht. We verwachten rond 18u terug te zijn.
Zon 19/05: Jungle Boek
Zoals we het jaar begonnen zijn, sluiten we het ook terug af. Vandaag gaan we
na een volledig scoutsjaar kijken hoe het gesteld is met onze geliefde
personages uit het jungle boek.
Zat 13/07 tot Zon 19/07: Kamp!
Zoals elk jaar trekken we er terug een weekje tussenuit om met volle teugen te
genieten van een fantastisch scoutskamp.

Givers
Zon 10/03: Zwerkbal
Ben jij een echte Harry Potter fan? Dan heb je zeker wel gehoord van zwerkbal.
Onze leiding is daar echt super goed in, dus jullie zullen je beste beentje
moeten bovenhalen om hen te verslaan. Tip: kom verkleed als tovenaar!
Zon 10/03: Sesamstraat
Welkom in sesamstraat, waar de gekste dingen kunnen gebeuren. Verwacht je
maar aan een dag vol lachen, plezier maken en gek doen.
Vrij 22/03 tot Zon 24/03: Expeditie Robinson
Het Giverweekend zal geen saai weekend worden. We houden namelijk 3
dagen lang een 'Expeditie Robinson'. 3 dagen lang zullen we testen hoe snel,
slim, handig en sterk we zijn en dagen we elkaar uit om de beste
overlevingsstrategieën boven te halen. Ben jij een echte avonturier? Kom dan
zeker mee! Jullie worden vrijdag om 20u verwacht op de lokalen van de

Chirojongens van kiewit (Putvennestraat 100 te Hasselt). Zondag om 11u
mogen jullie met vuile kledij en mooie herinneringen weer naar huis. Tot dan!
Zon 07/04: Paasactiviteit
Samen met de paashaas gaan we een hele namiddag spelletjes spelen.
Hopelijk passeren de klokken ook met iets lekkers. Pas op: deze activiteit gaat
door op de oude lokalen (Militair domein: Retieseweg 83A, 2440 Geel)
Zon 27/04: Nationale akabe dag
Vandaag gaan we met de volledige scouts naar de nationale akabedag in Aalst.
Jullie worden allemaal om 8u verwacht op De Bogaard. We gaan dan met de
bus naar Aalst waar we een hele dag spelen. We zijn rond 18u terug in Geel.
Zon 05/05: Uitstap
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar op uitstap. Naar waar we gaan,
blijft voorlopig nog een verrassing
Jullie worden om 8u30 aan de Bogaard
verwacht. We verwachten rond 18u terug te zijn.
Zon 19/05: Laatste coole activiteit
Nog één activiteit en het scoutsjaar zit er weer op. Mis deze activiteit zeker niet
en kom je nog één keertje helemaal uitleven met onze Givers zodat je zeker
klaar bent om mee op kamp te vertrekken.
Zat 13/07 tot Zon 19/07: Kamp!
Het leukste evenement van het jaar, namelijk het kamp! Hopelijk kijken jullie er
net zo hard naar uit als wij.

Jins
Zon 24/02: Douanespel
Dit keer spelen we een douanespel. Wil je weten wat dit is, kom dan zeker naar
deze activiteit!
Vrij 08/03 tot Zon 10/03: Jinweekend
We sluiten de krokusvakantie mooi af met het Jinweekend! Hou dit weekend
dus al zeker vrij. Wat het thema zal worden houden we nog even geheim, maar

we kunnen wel al zeggen dat het weekend zal doorgaan in Arendonk. Meer info
wordt later meegedeeld.
Zon 24/03: Zwerfvuilactie
Vandaag gaan we enkele straten van geel afwandelen om het zwerfvuil op te
ruimen. Zo is de omgeving weer wat mooier en kunnen we een centje
bijverdienen voor onze takkas. Vele handen maken licht werk, dus hopelijk
kunnen we met zoveel mogelijk Jins meehelpen. Waar we afspreken laten we
jullie later nog weten.
Zon 07/04: Paasactiviteit
Samen met de paashaas gaan we een hele namiddag spelletjes spelen.
Hopelijk passeren de klokken ook met iets lekkers. Pas op: deze activiteit gaat
door op de oude lokalen (Militair domein: Retieseweg 83A, 2440 Geel)
Zon 27/04: Nationale akabe dag
Vandaag gaan we met de volledige scouts naar de nationale akabedag in Aalst.
Jullie worden allemaal om 8u verwacht op De Bogaard. We gaan dan met de
bus naar Aalst waar we een hele dag spelen. We zijn rond 18u terug in Geel.
Zon 05/05: Uitstap
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar op uitstap. Naar waar we gaan,
blijft voorlopig nog een verrassing
Jullie worden om 8u30 aan de Bogaard
verwacht. We verwachten rond 18u terug te zijn.
Zon 19/05: Laatste activiteit - Zomer
Omdat wij niet kunnen wachten tot de zomer en het kamp begint, zetten we
deze activiteit in het teken van de zomer. De dagen worden wat langer en weer
wat warmer, dus dit is het ideale moment om daarvan te profiteren. Zo bereiden
we ons ook al een beetje voor voor het kamp.
Zat 13/07 tot Zon 19/07: Kamp!
Het leukste evenement van het jaar, namelijk het kamp! Hopelijk kijken jullie er
net zo hard naar uit als wij.

Verslagen

Zondag 2 December
Kapoenen: Sintactiviteit
We hebben verschillende spelletjes gespeeld om te weten wie het paard van
sinterklaas heeft gestolen.
De zoek tocht deurde wel even maar onze kapoenen vonden de dader.
We leerde veel dingen bij zoals over balken lopen en een toren bouwen met
mandarijnen.
Per opdracht dat we deden kregen we een tip wie het kan zijn of wie het niet
kon zijn.
We deden ons best om de dader te vinden met vallen en opstaan.
De kapoenen waren heel slim en vonden als eerst dat het paard aan het
manege van amika stond. Daarna vonden ze Cooper van nachtwacht het had
gedaan.
Toen moesten ze het nog vinden met wat het paard mee gelokt was dat was
wel een opgaven.
Toch hebben we het gevonden het paard was gelokt met rode bieten.
Tijdens al de leuke spelletjes kwam sinterklaas met zijn 2 zwarte pieten.
Ze vertelde dat Luna een bezige bij was en dat Milan een echte door zetter is.
We zijn te weten gekomen de Nicolas een echte dierenvriend is en dat Cilina
een echte knuffelaar is.
1 van de pieten is verslagen door Nella met het armworstelen en Kevin heeft
natuurlijk de sint en de pieten laten lachen met zijn leuk mopjes.
Onze Kobe heeft samen met de pieten een dansje gedaan.
Na dat de sint is geweest hebben we nog spelletjes gespeelt en we hebben
afgesloten met de kreten

Welpen: Sintactiviteit
Vandaag kwam er hoog bezoek. Natuurlijk verdient hoog bezoek een goed
ontvangs daarom hebben we leren stoombootjes plooien en deze mooi versiert.
We hadden de stoel nog maar juist klaar gezet toen elise het lokaal binnen
stormde. Ze had iets gehoord, iedereen ging naar buiten en niet veel later kwam
daar sinterklaas aan op de motor. SUPER COOL!! Ook waren er 2 zwarte
pieten bij. Niet veel later kwam sinterklaas bij ons op bezoek. Het was muisstil
iedreen wou wete of hij braaf was geweest. Gelukkige was iedreen weer braaf
geweest en sinterklaas had over iedereen iets goed te zeggen zelfs over mario.
De leiding moest wel naar voor komen tom moest een dinsey battel doen met 1
van de zwarte pieten. We kregen allemaal een zakje snoep en toen moets sint
en pieten en terug door ze moesten ook nog bij de rest langs gaan. Hierna zijn
we nog buiten spelletje gaan spelen om sinterklaas te helpen zo als pakjes door
geven en stoomboot mag ik overvaren toen was spijtig gnoeg altijd.

Givers: Sintactiviteit
Op 2 december stond de activiteit in teken van de Sint.
Eerst speelden we één tegen allen, waarbij een heleboel Sint-gerelateerde
opdrachten moesten worden volbracht. Zo moest er een mooie stoel versierd
worden voor de Sint en werden er cadeautjes geknutseld voor zwarte piet. Er
moest ook een mooie brief worden geschreven aan Sinterklaas. Verder
mochten de givers zich uitleven door eens na te denken over wat er over de
leiding in het Grote Sintboek zou staan.
Vervolgens, toen we iets hoorden, gingen we naar buiten om de Sint en de twee
zwarte pieten te verwelkomen. Dit jaar kwam de Sint op de motor! We zongen
een aantal liedjes voor hen.
Nadien speelden we verder met één tegen allen en werden alle opdrachten
volbracht. Daarna kwam de Sint langs met allerlei snoepjes voor de brave
givers. Een voor één moesten ze bij hem komen en
werd er voorgelezen wat Sinterklaas over hen in het
Grote Sintboek had geschreven.
Op het einde van de activiteit kreeg elke giver ook
nog een lekker zakje gevuld met mandarijntjes,
letterkoekjes en chocolade!
Kortom: een geslaagde en lekkere activiteit!

Jins: Sintactiviteit
Vandaag kwam de Sint bij ons op bezoek. Voor we de Sint en zijn pieten
konden ontvangen, moesten we ons natuurlijk eerst goed voorbereiden.
We begonnen met onze eigen kunstwerkjes te maken. We baseerde ons op het
werk van Piet Mondriaan. Dat was niet gemakkelijk, maar het resultaat was bij
iedereen prachtig!
Daarna was het tijd om het lokaal klaar te maken. We maakten een mooie troon
voor de Sint en hingen onze kunstwerkjes aan de muur.
Ook maakten we een parcours voor de zwarte pieten. We lieten ze over stoelen,
onder tafels, door hoepels kruipen en rond kegels draaien.
Toen was het natuurlijk tijd om de Sint echt te ontvangen. We kunnen zeggen
dat alle jins heel braaf zijn geweest dit jaar en veel complimentjes hebben
gekregen van de Sint. De leiding daarentegen heeft nog heel wat werkpuntjes.
Toen was het voor de Sint jammer genoeg tijd om te gaan.
Tot volgend jaar!

Zondag 16 December
Kapoenen: Kerstactiviteit
We hebben vandaag verschillende spelletjes gespeeld
om ingrediënten te kunnen verdienen om onze
koekjestaart te maken.
We speelden tikkertje hoog in de parapiste en lekker
land – viesland een spelletje waarbij we te weten
kwamen wat onze kapoenen graag eten. Daarna
hebben we even een pauze genomen om een beetje
te drinken en naar het toilet te gaan.
Omdat de kapoenen zo goed hadden mee gespeeld
met de spelletjes, kregen ze de cijfercode voor DE
kist. In die kist zaten alle ingrediënten voor onze koekjestaart. Alleen bleek het
helemaal niet zo gemakkelijk om de code te ontcijferen. Alle kapoenen gingen
snel hun handen wassen, want alleen met propere handen mag je koekjestaart
maken. Er waren 2 activiteiten die de kinderen mochten kiezen. Ze konden
knutselen: sterren versieren en omwikkelen met wol of koffiefilters of papier
omtoveren in sneeuwvlokken. Of ze konden helpen aan de koekjestaart.
Kevin en Cilina vonden het maken van de sterren echt super fijn. Hun sterren
waren dan ook prachtig. Ook Eann kwam na een tijdje mee werken aan de
sterren. Ook zijn resultaat was prachtig. Luna daarentegen was niet weg te
slaan bij de sneeuwvlokken. Ze maakte de mooiste exemplaren en nog enkele
tekeningen. Febe en Siebe hielden het bij sneeuwvlokken maken.
De koekjestaart werd hoofdzakelijk gemaakt door
Millan met de hulp van Cato. Dit deed hij super
goed. De taart was dan ook kei lekker. Natuurlijk
hebben alle kapoenen mogen genieten van deze
taart. Daarna hebben we de activiteit nog afgesloten
met een klein feestje op prachtige kerstmuziek.

Welpen: Stadsspel op de Kerstmarkt
Het was een koude zondagmiddag toen onze welpen naar de kerstmarkt in
Geel trokken. Met muts, sjaal en handschoenen trotseerden ze de koude.
Daar aangekomen probeerden we uit te zoeken aan welke persoon de leiding
denkt. Om dit te weten te komen moesten we enkele opdrachten uitvoeren. We
gingen op zoek naar verschillende bierviltjes en kroonkurken om zo vragen te
stellen over de persoon.
Verder gingen we op zoek naar de exacte plaatsten die we op foto’s zagen, we
vonden het gemeentehuis, Pita geel en de Bogaart.
We spraken enkele mensen aan (sommige zelfs in het frans) en lieten hen het
Belgisch volkslied zingen. Ook maakte we foto’s met enkele schattige honden
en liepen we als olifanten over de kerstmarkt.
We eindigde de dag met een (koud) drankje in een cafeetje want de warme
chocomelk was op :(

Givers: Kerstfeestje
Kerstmis komt eraan en we moesten ons voorbereiden en goed vieren!
De Givers zijn in twee groepen verdeeld geweest. Elke groep moest in de
beurt naar de keuken gaan en daar moesten ze stap per stap een recept
volgen voor kerstkoekjes. Terwijl de eerste groep in de keuken zat, heeft de
andere groep ninja gespeeld. Als ze klaar waren gingen ze naar buiten om de
deeg te maken en de andere groep mocht naar de keuken.
Als de deeg van beide groepen klaar was, moesten we even wachten totdat
ze afgekoeld waren. Ondertussen hebben we black-box gespeeld, er waren
heel grappige vragen maar nog grappigere antwoorden. We hebben ons
goed geamuseerd!
De deeg was ineens klaar en we mochten de vormpjes voor de koekjes
gebruiken, dat was een van de leukste momenten. Daarna gingen de koekjes
naar de oven. We zijn dan verder black-box gaan spelen terwijl twee mensen
om de beurt naar de keuken mochten om de glazuur en de suiker sterretjes
op de koekjes te leggen.
De tijd is heel snel gegaan dus plots was het tijd om alles te opruimen,
afwassen en vertrekken. Het was heel leuk.
Tot de volgende 😊

Jins: Kerstmis
JINgle bells, JINgle bells, hoe ging dat liedje nu weer? Het is weer tijd voor
kerstmis dus de Jins vonden het wel een goed idee om ons voor te bereiden
op dit groot feest. Dit deden we vandaag met het inpakken van cadeautjes.
Wanneer die ingepakt waren, konden ze onder de geïmproviseerde boom
gelegd worden. Dit was een tekening van een kerstboom op een groot blad.
We hebben zoutdeeg vormpjes gemaakt voor in de kerstboom. Nadat we alle
rotzooi van het knutselen hadden opgeruimd, hebben we koekjes door middel
van gezichtsbewegingen over ons gezicht richting onze mond proberen
brengen. Na het vieruurtje was het natuurlijk tijd om nog even te ravotten
buiten. Dit deden we samen met de Welpen. We speelde een tikkerspel in
thema van brommers en ook ‘Paard en ruiter’ kwam aan bod. Daarna was het
helaas al tijd om de dag af te sluiten. Voor de ouders en leden die dat
wouden, was er een snoepzakjesverkoop om de takweekends te sponsoren.

Zondag 30 December
Kapoenen & Welpen: Kratts in het wild
IVandaag gingen we op ontdekking
bij de verschillende diersoorten.
Gelukkig moesten we dit niet alleen
doen en kregen we gezelschap van
de Welpen. Telkens als we bij een
diersoort waren langs gegaan kregen
we een stuk van een tekening.
Eerst gingen we langs bij de kwallen.
Hier speelden we een speciale versie
van tikkertje. Bij de vissen kwamen we de zeeduivel tegen. Hier probeerden we
glow sticks van elkaar af te pakken. We deden ook nog verschillende insecten
na terwijl we vlaggenroof speelden. Bij de wilde dieren werd het even spannend.
Toen moesten we sluipen zoals een echt luipaard. Van al die dieren na te doen
kregen we toch wel wat honger. Gelukkig kregen we een zakje met
verschillende koekjes als vieruurtje. Nu we weer helemaal terug in vorm waren
konden we er weer tegen aan. Ondertussen waren we al bij de huisdieren
beland. Hier speelden we kat en muis. Als laatste kwamen we bij de mens. En
wat doen wij nu liever dan spelen in de speeltuin? Wel wij weten het ook niet
dus dan doen we dat maar gewoon.
Nu we overal waren langs geweest hadden we verschillende stukken van de
tekening. Samen met de welpen hebben we deze bij elkaar gelegd en kregen
we een eiland met alle diersoorten op en rond.

Givers: Eindejaar
We begonnen vandaag met een groot smokkelspel. Door het vele lopen waren
we de koude al snel vergeten. Aan de ene kant van de Bogaard konden we bij
Marte van alle zaken kopen om vervolgens bij Elise in de parapiste deze zaken
te kunnen verkopen. Maar de overtocht is niet makkelijk, smokkelen is illegaal
en de politie zit je op de hielen. De givers moesten hard lopen om de politie te
kunnen ontlopen. Dylan ging er echt voor en had al snel €200 verzameld,
jammer genoeg had de politie ook door dat hij veel geld had en werd hij getikt.
Hierdoor ging Tristan uiteindelijk met de overwinning lopen! En dat heeft hij hard
verdiend. Daarna speelden we enkele hevige spelletjes zoals dikke Berta.

Perfecte spelletjes om het warm te krijgen. Stijn Baelus begon in het midden en
slaagde er snel in om enkele leiding bij hem in het midden te krijgen. Na dikke
berta speelden we omgekeerd verstopppertje, HET lievelingsspel van Stijn
Goossens, hij mocht zich dan natuurlijk verstoppen. Nu was het hoog tijd voor
een lekker vieruurtje. Eventjes lekker opwarmen binnen om vervolgens nog af te
sluiten met een potje trefbal. Het waren heel spannende matchkes, elk team
kon 1 keer winnen. Ondanks het verschrikkelijke koude weer zijn alle givers er
in geslaagd om zichzelf warm te spelen. Wat een top namiddag!

Jins: Kampthrowback
Vandaag was het een speciale dag. In plaats van de leiding kozen de leden
welke spelletjes we gingen spelen. Dit deden ze aan de hand van de gekste
voorwerpen dat elk lid heeft gekozen: een hoepel, touw, een tennisracket, wcpapier, … We zaten rond een tafel en schreven voor elk voorwerp een aantal
spelletjes op een papiertje. Daarna mochten de leden één voor één een
papiertje trekken en speelden we het spelletje dat er op stond. We deden
schoenenpetanque met als doel de hoepel, tikkertje met het touw waarbij
iedereen die getikt werd mee aan het touw moest hangen, honkbal, tik tak boem
met een rol WC-papier en op het einde maakten we zelfs een gigantisch
spinnenweb met een bol wol. Het was een superleuke afsluiter van 2018!

Zondag 6 Januari
Kapoenen: Driekoningen zingen
We hebben dit weekend iets heel speciaals
gedaan met de kapoenen, we zijn gaan
driekoningen zingen! Voor een keer deden we
geen activiteit in de namiddag maar in de
voormiddag. Om 9:30 verzamelden we ons
aan Holvenia.
De kapoennen waren heel mooi verkleed zo
had Luna een hele mooie haarband en Daan
een stoere cape. Elke kapoen kreeg een mooi
versierde zak en een fluohesje en wanneer iedereen er klaar voor was kon de
pret beginnen en trokken we er op uit!
We verdeelde ons in 2 groepen en zijn aan elks een kant van de straat gaan
zingen.
Er deden in het begin niet zo veel mensen open maar de mensen die
opendeden waren zeer vriendelijk! Ze verwenden de kapoennen met snoep en
af en toe een centje. Er was zelfs een vriendelijke jongen die ons 2 koekjes gaf!
Na de eerste straat gedaan te hebben wandelden we verder en kwamen we
langs echte alpaca’s de beestjes waren wat schuw en wouden ons bijna
onderspuwen dus hebben we ze jammer genoeg niet kunnen aaien. We
wandelden verder en kwamen terecht bij het huis van Daan daar zijn we
natuurlijk ook gaan zingen we kregen er een grote zak snoepjes waar alle
kapoenen van kunnen smullen. Na all dat wandelen werden onze beentjes wel
moe en zijn we teruggekeerd naar holvenia met een zak vol snoep. Toen we
aankwamen in holvenia werd al het snoep verdeeld en kregen we elk een zakje
vol lekker snoep mee naar huis!

Welpen: Driekoningen zingen
Naar goede oude gewoonten trokken we dit jaar op 6 januari de straten van
Geel op om te gaan drie koningenzingen. Voor een keertje ging de activiteit
daarom door in de voormiddag. Vol enthousiasme spraken we met de leden af
aan het station. Daar kregen alle leden een fluo-hesje en een leuke tas waar ze
al het verzamelde snoep in konden verzamelen. Nadat iedereen paraat was,
vertrokken we vol goede moed op tocht. Onze welpen lieten zich van hun beste

kant zien en zongen uit volle borst het drie koningen lied! Veel mensen waren
blij om zo’n enthousiaste kinderen aan hun deur te mogen verwelkomen! Nadat
we een paar uur gezongen hadden, had iedereen het toch een beetje koud
gekregen. Daarom besloot de leiding dat de welpen wel een lekkere warme
chocomelk verdiend hadden als beloning voor hun mooie zangkunsten! Na de
warme choco was de activiteit jammer genoeg alweer afgelopen en konden de
ouders hun drie koningenzangertjes met een grote zak snoep terug meenemen
naar huis.

Givers: Driekoningen zingen
Vandaag zijn we 3 koningen gaan zingen. We waren met vele aanwezig. Om
zoveel mogelijk huizen te doen hebben we ons opgesplitst in 2 verschillende
groepen. Elk deden we super ons best om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
zingen. Ook al was het een beetje koud we hebben alles gegeven. De Mensen
die open deden waren zeer gul voor ons. Soms kregen we zelfs geld en een
snoepje. Na vele uren van zingen zijn we bij Elise thuis gaan zingen. Hier
hebben we super lekkere koekjes gekregen en warme chocomelk. Na het geld
tellen moesten we heel snel onze jas terug aandoen. De leiding was het uur een
beetje uit het oog verloren. Een beetje langer scouts dan normaal kan toch
helemaal geen kwaad.

Jins: Driekoningen zingen
Op deze zondag stonden we allemaal een beetje vroeger op zodat we samen
konden gaan driekoningenzingen. Het winterse weer hield ons niet tegen en wat
hadden we plezier! We wandelenden door de straten in Holven om aan ieder
huis ons zangtalent te tonen. We zongen zelfs in een café en bij een bakker.
Met de rolstoel was het soms een heel avontuur om aan alle voordeuren te
geraken, maar dat zorgde voor grappige taferelen. Niet iedereen was net zo
vroeg wakker als ons en soms bleef de deur wel eens toe, maar als de deur wel
open ging lieten we ons beste zangtalent horen. We hebben heel wat centjes,
koekjes en snoepjes gekregen. En als dat nog niet genoeg was, kregen we bij
het huis van leidster Nele een heerlijke warme chocomelk. Na al dat stappen
smaakte dat dubbel zo hard. Dankzij onze tocht hebben we heel wat lekkere
koekjes en snoepjes en extra geld om leuke dingen te doen. Het was een
geslaagde voormiddag, dat zie je wel op deze vrolijke foto.

Zondag 13 Januari
Kapoenen: Filmactiviteit
Vandaag maakten we het heel gezellig op de Bogaard en keken we een leuke
film. We mochten kiezen uit twee films. Boven op de zolder keken we naar
Mega Mind, een film over een slechterik met een groot hoofd die de stad
helemaal terroriseert! Hij slaagt er in om de goeie te verslaan, maar de macht
hebben over de stad valt uiteindelijk toch tegen. Wat er verder gebeurt in de film
ga ik niet vertellen natuurlijk. Beneden keken we naar ‘wreck it Ralph’. Deze film
gaat over een slechterik uit een videospel die niet meer slecht wil zijn. Hij hoopt
dat door een medaille te winnen hij een goeie kan worden. Het waren twee
fantastisch leuke films! We hebben ook een bekertje chips gekregen als
tussendoortje. Het leek wel een echte cinema. Na de film konden we ons nog
even buiten uitleven. Sommigen speelden tikkertje in de parapiste terwijl een
ander deel zich uitleefde in een goed wedstrijdje voetbal. Sommige leden
wouden liever gewoon even babbelen, dat kon natuurlijk ook. Kortom het was
een super activiteit!

Welpen: Filmactiviteit
Vandaag was het grote groepsactivitieit. Nadat we de vlag hadden gegroet.
Kwamen we tot de ontdekking dat de bogaard om getoverd was tot echte
cinema. We hadden zelf de keuze tussen 2 film. Wreck it ralph en mega mind.
Nadat we helemaal in film gezogen ware kwam de volgend verasssing er was
chips als vieruurtje. YOEPIE!! Dit maakte de film ervaring nog echter. Na dat de
films gedaan was zijn we nog even gaan voetballen en dan was activiteit al
gedaan.

Givers: Netflix!
Zondag 13 januari was het weer akabetijd. Vandaag was echter geen gewone
Giver-activiteit maar wel een activiteit met alle takken samen. Waarom? Wel
omdat het buiten nat en koud is, het regent voortdurend en doordat er zoveel
leiding nog hard zit te zwoegen voor de examens dachten we: we organiseren
gewoon een grote cinemanamiddag op de Bogaard. Zo gezegd, zo gedaan.
Twee van onze grootste lokalen werden omgebouwd tot cinemazaal. In elk van
de twee zalen kregen de leden keuze uit 2 films. In de ene zaal werd het

‘Megamind’ en in de andere zaal zagen we ‘Wreck it ralph’. Deze twee films zijn
allebei zo goed, wat zouden ze nu toch moeten kiezen…
Alle leden kregen even wat bedenktijd en gingen dan naar de zaal van hun
keuze. Lekker gezellig kropen ze daar op kussens, grote speelblokken,
stoelen,… Een aantal van onze leden hadden hun pyjama of onesie aangedaan
en anderen hadden dan weer een dekentje bij. We kropen allemaal lekker dicht
bij elkaar: kapoenen, welpen, givers en jins allemaal door elkaar heen als één
grote familie. Nu we comfortabel zaten konden de films beginnen. Spannend
zeg!
Halfweg de films was het tijd voor een pauze, net als in een echte cinemazaal.
En wat doe je tijdens de pauze in de cinema? Natuurlijk: snel aan de mouw van
papa of mama trekken en vragen om lekkere chips. Ook dat had onze leiding
voorzien. Iedereen kreeg zijn portie chips en een bekertje drank en na een korte
pauze konden we de films alweer hervatten. Ook de tweede spannende helft
liep op zijn einde. Wat een topfilms waren het!
Er was nog een beetje tijd over dus we besloten toch nog even wat te ravotten
en een frisse neus te halen. Een deel van onze leden besloot te voetballen en
de andere leden leefden zich nog even uit in de parapiste tot alle mama’s en
papa’s er weer waren. Nog even onze kreten doen en de vlag groeten en dan is
het weer tijd om afscheid te nemen. Tot volgende keer Givers!

Jins: Filmactiviteit
Omdat het examens is voor de leiding, het koud is buiten en gewoon omdat het
kan, hebben we vandaag film gekeken. De leden konden kiezen uit twee films:
Megamind en Wreck It Ralph. De films werden in twee zelf gebouwde
cinemazalen afgespeeld. We hebben allemaal op het puntje van onze stoel
gezeten bij de spannende films. Gelukkig hebben de goeie gewonnen! Als
vieruurtje was er lekkere chips, de perfecte snack voor tijdens een film. Voor de
leden die de film wat eng vonden, was er ook een knutselhoek voorzien. Maar
de stoere jins vonden dit niet nodig! Ze hebben heel aandachtig de film gevolgd
en er volop van genoten! We kijken zeker wel uit naar volgende activiteit, zodat
we onze benen nog eens goed kunnen losgooien. Kortom, het was een
geweldige namiddag.

Zondag 27 Januari
Kapoenen: Dinsey on ice
De kapoenen zijn op pad gegaan met de Disney karakter. De Disney figuren
hadden een quiz in elkaar gestoken met vragen en opdrachtjes om te zien dat
de kapoenen dat konden. Natuurlijk waren de kapoenen in top form en ze
vlogen door de vragen. De opdrachten waren met vallen en opstaan of in de
lopen. Het waren heel actieve spelletje, de Mickey mousjes echt goed bezig
maar de Willy wortels kwamen achter ons aan en ze deden het ook weer super.
Febe en Daan vonden het super fijn om de opdrachtjes te doe. Tot op het einde
was heel spannend, we zijn geëindigd met gelijkstand. Na de quiz zijn we nog
gaan spellen in de speeltuin was ook wel heel fijn om het laatste energie dat we
nog hadden om er uit te gooien. Milan en Cilina waren super aan het spelen.
Tot dat Marte floot het was spijtig genoeg al tijd om de vlag te groeten.

Welpen: Dinsey on ice
Zondag trokken we met de welpen naar de Lissenvijver om te gaan
schaatsen. Na het uitkiezen van het juiste paar schaatsen, waagden we ons
voorzichtig op het gladde ijs. Na enkele onwennige minuten, ging het bij
iedereen steeds vlotter en vlotter. Of toch bij bijna iedereen. We vulden onze
voormiddag vooral met vallen en weer opstaan.
Van al dat plezier op de schaatsbaan hadden we koud en ook wel dorst
gekregen. En wat doet er nu echt deugd na een paar uurtjes schaatsen?
Warme chocomelk!
Om deze activiteit leuk af te sluiten dronken we met zijn allen gezellig nog
een (warme) chocomelk. Het was een super leuke voormiddag!

Givers: Zwemmen
De tweede activiteit van 2019 was een knaller.
De givers zochten ver onderaan in hun kleerkast
hun zomerse zwemkleding uit. Samen met de
leiding doken ze onder in het welbekende
zwembad van Geel. Wat een opluchting was
want met het koude weer van buiten was de
warmte van het zwembad aangenaam. Enkele
durvers waagden zich samen met Noor, Femke
en Mashe aan de hoge springplank. Tristan en
Ina waagden zich onder andere aan deze 3
meter hoge springplank. Met wat overtuiging
sprong ook Hanne van de plank. Stiekem vond ze het wel fijn 😉. Andere
durvers waagden zich aan 1 van de 3 glijbanen. Veel van onze leden
waaronder Stijn G. en ook Jan vonden de blauwe wildwaterbaan dolle pret.
Naast al deze drukke wateractiviteiten vonden sommige leden het ook wel fijn
om het wat rustiger aan te doen. Liv, Jarne maar ook Nona en Stijn B.
vonden het wel prettig om in het warme water te dobberen en ook de leiding
vond dit wel prettig. Natuurlijk kan geen enkele activiteit geslaagd zijn zonder
dat onze leden een grapje kunnen uithalen dus slaagde koen erin om Mashe
te foppen. Ook Nicolas is een goeie grappenmaker en hij besloot dat het tijd
was om samen met andere leden Femke in het koude water te duwen.
Gelukkig kan de leiding nogal tegen een stootje en zijn ze niet bang om onze
leden eens terug te foppen. Ook Lindsey en Hilde waagden zich aan wat
waterpret tenzij ze druk aan het babbelen en giechelen waren. Natuurlijk
moesten we optijd het water uit zodat we de mama’s en papa’s niet in de
koude zouden laten wachten. Maar voor we de koude zouden trotseren
trakteerde de leiding ons op een lekker zakje chips. Het was een geslaagde
activiteit!

Jins: Blokactiviteit
Ah, januari. Voor zowat alle hogeschoolstudenten is dit de periode van de blok.
Onze Jins zitten echter niet op de hogeschool maar werken al of doen andere
leuke, nuttige dingen (dat kan je niet altijd van de studentjes zeggen). Om toch
de leden een beetje te laten proeven van het blokleven, had de leiding wat in
petto. We begonnen met een echte multiple-choice quiz mét giscorrectie! Dit

was voor de slimme Jins natuurlijk geen probleem. Ze slaagden met glans.
Nele, een van de jinleiding, studeert Geneeskunde. Zij wist ons dus vanalles te
vertellen over de anatomie van de hand. Dit hebben we dan bij elkaar kunnen
oefenen door het schilderen van spieren, botjes etc. op elkaars handen. Daarna
was het tijd voor een beetje beweging. Een gezonde geest in een gezond
lichaam, dat is belangrijk. We speelde een spelvariatie van de biep-test en
renden de blokstress uit ons lijf. Nu de Jins het blokstadium helemaal doorlopen
hebben, mogen ze naar huis voor een welverdiende lesvrije week (of toch tot
maandagochtend).

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.
Tom Nys: 0473 29 46 29
Hermien Delanote: 0479 32 47 52

