
 

 

Lieve leden, ouders en sympathisanten 

We willen jullie vanwege de hele leidingsploeg een zalig en prettig 2020 wensen. 

Ook in 2020 staan we voor jullie kind weer klaar met spetterende activiteiten. 

Wat we in petto hebben voor 2020 kunnen jullie in deze nieuwsbrief lezen! 

Veel leesplezier 

-De leiding 

 

Kalender 

Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van januari tot en met februari. 

De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld. 

 

Kapoenen 

12/01: Activiteit - Studio geel (filmactiviteit) 

Film op groot scherm, een hapje en een drankje. Meer moet dat niet zijn op een 

koude winterdag. We zullen vandaag met alle takken samen film kijken bij ons op de 

Bogaard.  

 

26/01: Activiteit - De kleine zeemeermin (zwemmen) 

Ga vandaag samen met Ariël de onderwaterwereld ontdekken. Zwem langs de 
mooiste koralen. Neem de glijbaan van Harold het zeepaardje of de wildwaterbaan 
van Ursulla. rust even uit in het waterparadijs van Koning Triton. misschien komen 
we Sebastiaan of botje wel tegen. 
Meer info volgt nog. 

 

 

Akabe De Pioen 

Nieuwsbrief 
 



 

 

09/02: Activiteit - Smartphones en tablets 

Neenee, geen paniek! We gaan zeker niet de hele dag op een schermpje zitten 

kijken. Wel zullen we eens uitzoeken welke uitdagingen deze slimme technologie 

ons allemaal te bieden heeft.  

 

 

23/02: Activiteit – Nachtwacht 

Zijn jullie even snel als Vladimir, even stoer als Wilko en even slim als Keelin. Ga 

vandaag met ons mee naar schemermeer. Zou het er vandaag stil zijn of is er toch 

weer een wezen uit de onderwereld ontsnapt? 

Welpen 

12/01 filmactiviteit  
Lights, Camera, ACTIIIEE!!!! Ja ja je hebt het goed gehoord het is weer 
tijd voor onze jaarlijkse filmactiviteit. Breng je chillmood maar mee om 
lekker te chillen met een fantastische film. Welke film we gaan kijken 
gaan we niet verklappen maar we kunnen al wel verklappen dat het de 
moeite waard is om te komen! 
 
26/01 geldactiviteit 

Tussen al dat ravotten door moet er natuurlijk ook gewerkt worden. 
Vandaag gaan we wat geld in het laatje brengen zodat we 
bijvoorbeeld met de welpen op weekend kunnen. Kom jij vandaag 
ook helpen?  
 
 

09/02 gangster activiteit  

Ben jij het beu om steeds bekeken te worden als die schattige welp? Goed nieuws 

dan, want vandaag zullen we laten zien dat we ook leeuwen kunnen zijn. We gaan 

als een echte gangsterbende de Bogaard veroveren.  

 

23/02 rad van fortuin 
Vandaag zullen we een tv-programma naspelen. Namelijk het rad van fortuin. 
Verzamelen maar al jullie kennis want zo kunnen we het spel tot een goed einde 
brengen. 
  



 

 

Givers 

Zondag 12 januari:      Filmactiviteit 
Locatie: Bogaard           Uren: 14u-17u 
Het is altijd goed om na de examenperiode een goede film te kijken. Welk filmpje gaan we 
zien? Dat is een verrassing! Kom en geniet van de film met ons! 

Zondag 26 januari:      Stadsspel 
Locatie: Bogaard         Uren: 14u-17u 
Vandaag gaan we een super tof stadsspel spelen in het centrum van Geel. Dit is gemaakt 
door niemand minder dan Hanne van onze Givers! We verzamelen op de Bogaard en van 
daar uit kan het avondtuur beginnnen! 
Zondag 9 februari:    Wat Als? 
Locatie: Bogaard      Uren: 14u-17u 
Wat als de Givers nu eens een kei leuke activiteit deden? En wat als er dan van alles zou 
gebeuren? Wat als er nu bijzondere opdrachten gedaan worden? Wat als deze zondag nu de 
leukste van ’t jaar wordt? 

Zaterdag 22 februari: Jiverfuif 
Locatie: Bogaard        Uren: onbekend 
Heb je zin om je mooiste kledij nog eens aan te trekken? Zin om te shaken om de allerbeste 
hits? En zin om nieuwe vrienden te maken bij de jins? Haal je allerbeste dansmoves boven 
en kom naar deze activiteit!  

 

Jins 

zo 12/01: Filmactiviteit Heb jij zin om met spanning naar de nieuwste thriller te 

kijken? Of wil je liever een traantje wegpinken met een romantische drama? Of 

buikpijn krijgen van het lachen met een comedy? Kom met ons mee naar de film! 

 

zo 26/01: In de ruimte Heb je je ooit al afgevraagd hoe het zou zijn om in de ruimte 

te zijn? Wel, kom dan met ons de mysteries van het heelal ontdekken! 

 

09/02: Fantastic Beast Deze activiteit staat helemaal in het teken van magie. Als 

dat maar goed komt… 

 

vr 22/02: Jiverfuif  Heb jij zin in een keitof feestje? Kom dan met ons en de Givers 

mee feesten. Want DE fuif van het jaar is weer terug! Meer info volgt.Let op: zondag 

9/02 is het GEEN activiteit!  

  



 

 

Verslagen 

Zondag 8 September 

Kapoenen: Scoutmoedig 

Onder het moto scoutmoedig deden we allemaal moedige opdrachten om zo 

verschillende kleuren te kunnen verdienen. Deze kleuren hoorden telkens bij 

een leiding. En zoals het hoort bij een spannende cluedo, kregen we niet veel 

info en moesten we dus ook nog eens ontdekken 

welke kleur voor wat stond. Na al die opdrachten en 

heel wat nadenken ontdekten we dan toch wie onze 

leiding zou zijn voor volgend jaar. Van Marte en Cato 

moeten we helaas afscheid nemen. Willy en Jan 

Klaas zullen naar een andere tak gaan dit jaar. 

Brechje en Mashe zullen ons dit jaar nog steeds 

blijven foppen. Zij zullen dit natuurlijk niet met 2 

doen want ook Hilde en Yasmien komen er nog bij. 

De nieuwe kapoenen- leiding heeft alvast super veel 

zin om er weer een onvergetelijk jaar van te maken! 

Oh ja,  uiteraard waren de kapoenen de weg naar de speeltuin nog niet kwijt. 

Ze toonden ons met gemak de weg er naartoe. 

  



 

 

Welpen: Scoutmoedig 

De welpen kregen vandaag te horen wie hun leiding voor het komende 

scoutsjaar zou zijn! Maar uiteraard zouden we dit niet zomaar vertellen. Het 

jaarthema scoutmoedig zegt genoeg, ze moeten opdrachten doen om te weten 

te komen wie de nieuwe leiding zou zijn.  

De welpen kregen een blad met daarop foto’s van de hele leidingsploeg, per 

opdracht die ze deden werden de foto’s gekleurd in een bepaalde kleur. Wat 

de juiste kleurencode was, moesten ze zelf ontdekken. 

Na verschillende spelletjes zoals blad-steen-schaar race, een parcours afleggen 

en een sluipspel kwamen de welpen te weten wie hun nieuwe leiding nu was.  

Het eerste wat ze ontdekten is dat ze afscheid zouden nemen van Hermien, zij 

heeft jammer genoeg besloten om te stoppen met de scouts. Daarna wisten de 

welpen ook dat Emely en Tom naar een andere tak zouden gaan. Gelukkig 

bleef Bosbok wel en zullen de welpen het weer een jaar met hem moeten 

volhouden.  

Uiteraard gaat hij dit niet alleen doen. Ook Lien, Hanne, Nele, Sien en Willy 

zullen ervoor zorgen dat het weer een megatof scoutsjaar zal worden bij de 

welpen! 

  



 

 

Givers: Scoutmoedig 

De Givers kregen een blad met de 

foto’s van de hele  leidingsploeg  

met lege vakjes onder, deze witte  

ruimte moesten ze kleuren na 

elke opdracht die ze gedaan 

hadden.  

De Givers moesten raden wie van 

de leiding  gaat stoppen, wie van 

de leiding bleef in de tak van 

vorig jaar en wie van de leiding 

van tak ging veranderen. 

Op het einde van de activiteit toonde elke tak wat ze gevonden hadden. Als 

alle takken dat gedaan hadden, heeft de leiding onthuld wat de juiste oplossing 

is. 

Op deze manier wisten de Givers wie hun leiding van dit jaar zouden zijn, 

namelijk Hasse, Emely, Jan Klaas en Bie!  

  



 

 

Jins: Scoutmoedig 

Joepie, het scoutsjaar is weer begonnen. Voor we echt aan het nieuwe jaar 

konden beginnen, moesten we er eerst achter zien te komen wie onze nieuwe 

leiding zou worden. Door verschillende spelletjes te spelen, kregen we een 

naam die gelinkt was aan een bepaalde kleur. Zo kreeg Nele bijvoorbeeld de 

kleur blauw, wat betekent dat ze leiding wordt van een andere tak. 

Als eerste opdracht deden we het parcours op de parapiste. We verdeelden 

ons in 2 teams en probeerden zo snel mogelijk het hele parcours af te leggen. 

Vooral het laatste stukje waarbij je goed je evenwicht moet bewaren was best 

moeilijk! Verder gaven we ook een hoepel door in een kring zonder handen los 

te laten. Het hoogtepunt van onze activiteit was toch wel dat we met onze tak 

zelf een tent hebben opgezet. We kregen hierbij bijna geen hulp van de leiding. 

We maakten dus al meteen kennis met het nieuwe jaarthema ‘ scoutsmoedig’, 

wat betekent dat we meer uitdagingen durven aangaan. Tenslotte oefenden 

we ook de nieuwe jaardans. We kunnen al foutloos het refrein meedansen. 

Dan genoten we voor de laatste keer van een vieruurtje met onze oude leiding 

en dan was het tijd om de nieuwe leiding bekend te maken. Dit jaar zullen 

Janne en Tom leiding zijn bij de Jins en binnenkort komt er ook nog iemand 

nieuw bij! Het belooft een topjaar worden! 



 

 

Zondag 22 September 

Kapoenen: Detective 

Onze kapoenen waren weer in form en klaar voor de 2de activiteit. Er waren 

een paar nieuwe gezichtjes tussen, daarom speelde we als eerst 

Kennismakingsspelletje. Toen we elkaar beter kennende gingen we als echte 

detective op pad. In twee groepen gingen we stratego spelen. Het was een 

echte race eerst winnende de ene groep en dan de andere het was super 

spannende. Na de uitputtende stratego stond de leiding met een vieruurtje en 

een glaasje water. Als we dat op gesnoept hadden gingen we in de speeltuin 

wat ravotten en  het laatste beetje energie dat we over hadden er uit spelen. 

Spijtig genoeg zat de dag er al weer op. We groetten onze vlag nog één maal 

terwijl hij naar beneden ging en namen afscheid van de leiding. 

 

  



 

 

Welpen: Levend ganzenbord 

Vandaag verdeelden we ons in groepen en streden we tegen elkaar op ons 

levend ganzenbord. Elke groep zocht eerst een pion die zijn groep kon 

vertegenwoordigen op het spelbord.  

We deden verschillende opdrachten in groep, zodat we de finish konden 

bereiken. Zo zochten we naar kleine insecten en speelden we een tof 

zombiespelletje.  

Het was een geslaagde eerste welpenactiviteit! 

 

 

  



 

 

Givers: Scoutmoedige activiteit 

Het nieuwe jaarthema is ‘Scoutmoedig’ en daarom dachten de Givers goed na 

over wat hun uitdagingen zijn en hoe ze de andere Givers daarmee kunnen 

helpen. Om elkaar beter te leren kennen, vertelden we over ons lievelingseten 

en speelden we ‘Citroen-citroen’. Hierbij kwamen we te weten waar de Givers 

van houden en wat ze gemeenschappelijk hebben. Met vertrouwensspelletjes 

versterkten we onze band. In groepjes leerden we het jaarthemalied dat we 

uiteindelijk ook met heel de groep samen konden zingen. Wij zijn helemaal 

voorbereid voor het nieuwe scoutsjaar, laten we er het beste jaar ooit van 

maken! 

 

  



 

 

Jins: Het grote kennismakingspel 

Dit jaar hebben we een aantal nieuwe leden, omdat we elkaar allemaal nog 

niet zo goed kennen beginnen we de dag met onszelf voor te stellen. Iedereen 

vertelde over zijn favoriete spel en liet ons weten welke spellen ze nog graag 

willen spelen dit jaar. Hierna gingen we over in een stellingenspel waarbij we 

van iedereen nog wat meer zaken te weten kwamen, hoeveel broers en zussen 

hebben ze, wat eten ze graag en wat doen onze leden zoals buiten de scouts? 

Nadat we elkaar beter kende moeten ook de nieuwe leden weten wat we zoal 

doen in de scouts. Een hele hoop echte scoutsspellen zaten in een pot en we 

namen telkens een nieuw spel hier uit. Schipper mag ik overvaren, 

vlaggenstok, dikke Berta en verstoppertje passeerden allemaal de revue. Na 

deze vermoeiende spelletjes was het helaas tijd om naar huis te gaan. We zien 

elkaar weer de volgende activiteit en hopen dat we alle namen nog onthouden 

hebben. 

 

  



 

 

Zondag 6 Oktober 

Kapoenen: Formule 1 

Vandaag kwamen we weer met zen allen samen op de Bogaard voor een mega 

coole formule 1 activiteit. We zijn gestart met onze eigen wagens te knutselen. 

Dit werden allemaal kleurrijke kunstwerkjes. Daarna hebben we ons allemaal 

gesmeten in het spelletje ‘auto roof’. Daarna zijn we naar buiten gegaan en 

hebben we auto mag ik over rijden gespeeld. Wat was dat leuk tussen alle 

plassen. Na al dat spelen hadden we wel honger gekregen maar gelukkig lag er 

weer een lekker 4-uurtje op ons te wachten. Daarna zijn we nog met zen alle 

naar de speeltuin getrokken waar we ons nog hebben geamuseerd op de 

schommels en de kabelbaan. Daarna nog de vlag groeten en dan zijn we moe 

meer voldaan terug naar huis gegaan. 

  



 

 

Welpen: Leger 

Vandaag was het een grote dag. We kwamen te weten of wij sterk genoeg 

waren, om lid te mogen worden van het pioenleger. Het begon allemaal met 

een paar kennismakingspelletjes. Want er zijn veel nieuwe leden bij gekomen. 

We moesten en vriendje zoeken en die dan voorstellen aan de rest van de 

groep. Zo hebben we elkaar al een stuk beter leren kennen. Naar het schijnt 

zijn er heel veel welpen die van de scouts houden. Hier na was tijd voor het 

serieuzere werk. We moesten luisteren en doen wat de officier zei tijdens het 

spelletje officier zegt. We krijgen verf op ons gezicht in camouflage kleuren. 

Hierna werden wij getest op onze sluipvaardigheden tijdens 123 sluip. Hierna 

was het tijd, om te voelen hoe het is om in een gevechtsvliegtuig te zitten. 

Door op de vliegende Hollander te gaan.  Tijdens zoek dekkentje moesten we 

verstoppen voor de vijand. Dat was echt leuk. Het was alweer bijna tijd om 

naar huis te gaan. We mochten wel nog laten weten aan de leiding wat wij dit 

jaar nog graag willen doen.  

 

  



 

 

Givers: Bal marginal 

Vandaag hebben we écht genoten van het goei leven. We leerden blikjes 

openen op een alternatieve wijze, deden een echte foorstoelendans en zagen 

Johnny en Marina elkaar achtervolgen. We oefenden onze vreetskills door om 

ter snelste beschuitjes te eten. We konden gelukkig ook nog even genieten van 

het weer buiten en hebben ons helemaal onderuitgeschoven om door de 

‘menselijke poort’ te geraken van ons kermisspel. We testten onze gepimpte 

Johnnybak in een tikkerspel en deden ook een zeer bekend spelletje 

waterpong. Zoals het hoort bij een echte Johnny hebben we ons eens goed 

laten gaan!  

 

 

  



 

 

Jins: Buurtpolitie 

Oh nee! Britt was verdwenen! Sinds het kamp hadden we niks meer van haar 

gehoord en ze was er ook niet bij de startactiviteit. De politie had ook de hoop 

verloren en had aan ons hulp gevraagd om Britt te zoeken. Dus het was aan 

ons om alles te doen om haar te vinden. We moesten verschillende 

opdrachten uitvoeren om dan elke keer een stuk van de kaart te krijgen. Op 

die kaart stond een plek aangeduid en op die plek zouden we iets vinden dat 

ons meer vertelde over de verdwijning van Britt. Onze eerste opdracht was om 

voorwerpen te zoeken in het lokaal zodat we onze ogen konden trainen. Met 

iedereen zijn hulp konden we al snel alle spullen vinden. Vervolgens speelden 

we aaaa-tikkertje zodat we konden oefenen om achter criminelen te lopen. Als 

volgt speelden we Hond en Been waar de bedoeling was dat iemand 

geblinddoekt in het midden van de cirkel ging zitten. Voor die persoon werd 

een van de leiding hun das gelegd. De Jins rond die persoon moesten die das 

proberen te stelen zonder een geluid te maken. Van zodra de geblinddoekte 

een geluid hoorde en kon aanwijzen van waar het kwam mocht die persoon 

terug op hun plaats zitten. Dit was van de moeilijkere opdrachten want we 

hadden toch wel Jins met een sterk gehoor. Onze volgende opdracht was een 

rustige maar toch wel het moeilijkste. We kregen vier zoekplaten van Waar Is 

Wally. Daar hebben we toch lang aan gezeten. Daarna kregen we een meer 

actieve opdracht namelijk 5-bal. We werden in twee teams verdeeld en we 

moesten steeds 5 passen kunnen geven zonder dat de bal de grond raakte of 

afgepakt werd door het ander team. Vervolgens gingen we naar buiten om 

vlaggenroof te spelen maar omdat het geregend had was het wat glad om te 

lopen wat deze opdracht toch net iets lastiger maakte. Tenslotte kregen we 

een woordzoeker met politietermen. Op het einde moesten we alle 

puzzelstukken goed leggen zodat we een kaart konden vormen. Op de plek die 

aangeduid was vonden we een brief van Britt waarin stond dat ze het druk had 

en daarom niet meer naar de activiteiten kwam. Wat waren opgelucht dat Britt 

veilig was! 

  



 

 

Zondag 20 Oktober 

Kapoenen: Vriendjesdag 

We waren met een grote bende vandaag. Heel wat kapoenen hadden een 

maatje meegenomen. Om te beginnen lieten we trots onze kapoenenkreet 

horen en groeten we de vlag. Daarna speelden we verschillende spelletjes 

zoals zakdoekleggen, vlaggenstok, verknuffeltje, … Van al die spelletjes kregen 

we natuurlijk super veel honger. Gelukkig was het alweer tijd voor het 

vieruurtje. Na het vieruurtje gingen we aan het grote spel beginnen. Dit was de  

Master Stratego. Hierbij moesten de verschillende takken samenwerken. De 

kapoenen speelden samen met de Giver tegen de Welpen die samenwerkten 

met de Jins. Iedereen gaf het beste van zichzelf. Dit leverde een enorm 

spannende strijd op! Nadat we onze kreten weer gedaan hadden en de vlag 

hadden laten zakken, keerden we allemaal moet maar blij weer naar huis. 

  



 

 

Welpen: Vriendjesdag 

Vandaag was het, naar jaarlijkse gewoonte, weer vriendjesdag. Helaas waren 

er geen vriendjes bij de Welpen, maar de leden hebben wél bewezen dat ze 

goede vriendjes van elkaar zijn.  

Als eerste hebben de leden een klerenketting gemaakt die wel twee keer zo 

lang was als de gang. Hier was echt teamwerk voor nodig. Toen we hiermee 

klaar waren was het intussen al gestopt met regenen, dus gingen we met zijn 

allen naar buiten om vlaggenstok te spelen. De leden moesten elkaar een dikke 

vriendschapsknuffel geven als ze elkaar tegenkwamen. In het begin was er 

gewoon één vlaggenstok, maar na een tijdje kwam er een tweede en 

uiteindelijk zelfs een derde bij. Hierna speelden we het spelletje ‘pang’ in twee 

groepen: als je in de ene groep geraakt werd mocht je opnieuw meespelen in 

de andere en omgekeerd, zodat iedereen op elk moment kon meespelen. We 

hebben ook nog ‘omgekeerd verstoppertje’ gespeeld, waarna we terug naar 

binnen zijn gegaan. Hier moesten de leden in groepjes van drie enkele 

opdrachtjes uitvoeren, zoals 25 dieren opnoemen of de leiding aan het lachen 

brengen. De groepjes zijn in alle opdrachtjes geslaagd!  

Daarna was het tijd voor het 

vieruurtje. Arthur had een 

traktatie bij voor zijn 

verjaardag: elke Welp kreeg een 

lekker zakje chips. Ten slotte 

speelden we nog stratego met 

iedereen van de scouts. De 

Welpen speelden samen met 

de Jins tegen de Kapoenen en 

de Givers. Daarna was het nog 

tijd voor de kreten en om naar 

huis te gaan. Tot de volgende activiteit!  

  



 

 

Givers: Vriendjesdag 

 

Voordat we met de activiteit begonnen, was er afgesproken dat we (leden en 2 

leiding) onze gsm in een doos zouden leggen. 

We hebben de vrienden dag gevierd met een groot spel. Elke tak moest enkele 

opdrachtjes doen om kaarten te kunnen verdienen voor de stratego.  

In plaats van de opdrachtjes te doen hebben we random spelletjes gespeld. 

We hebben de weerwolven gespeeld en daarna gingen we buiten om 1,2,3 

piano te spelen. 

Daarna gingen we naar het toilet en nadien was er tijd om het 4 uurtje te eten. 

Voor het de 2de deel van de activiteit hebben we ons lokaal opgeruimd. 

Stratego 

We werden verdeeld  in 2 groepjes (kapoenen-givers) en (welpen-jins), beide 

teams zochten een kamp plaats om de vlag te kunnen hangen. In plaats van 

een vlag hebben we een kegel gebruikt. Beide teams hebben heel hard gespeld 

en ze hebben zich goed geamuseerd. Na het spelletje hebben we de decreet 

gedaan en ging iedereen naar huis.  

  



 

 

Jins: Vriendjesdag 

Zoals elk jaar hadden we ook dit jaar weer onze vriendjesdag. Enkele oude 

maar ook nieuwe gezichten kwamen ons vandaag vergezellen om de 

scoutssfeer op te snuiven. Samen verzamelde we door opdrachten te voltooien 

kaartjes om het grote stratego spel te kunnen spelen.  

Helaas was het aan het regenen dus begonnen we de dag binnen. We speelde 

schaar-steen-papier-race tegen elkaar en tegen de leiding. Helaas voor de 

leiding wonnen de leden meermaals. We speelde tienbal en lieten aan onze 

nieuwe leden en vrienden hoe goed we allemaal zijn in vlaggestok.  

Na een lekker vieruurtje was het tijd om samen met de welpen levende 

stratego te spelen. De leden zochten een plek voor hun vlag te verstoppen en 

namen allemaal een kaartje. Er werd een heuse strategie verzonnen om zo de 

kapoenen en givers te verslaan. 

 
  



 

 

Zondag 3 November 

Kapoenen: Wicky de viking 

Wicky heeft een groot probleem. De kaart met de locatie van de schatkist is 

helemaal stuk. Alsof dit nog niet erg genoeg is, zijn ook al die stukjes nog een 

kwijt. Daarom zijn we met onze moedige Kapoenen op tocht gegaan om al 

deze stukjes te zoeken. Onderweg zijn we een heleboel avonturen tegen 

gekomen. Bij naald en draad ondervonden we hoe woelig de zee wel niet kan 

zijn. Op de parapiste moesten we dan weer de obstakels op het vaste land 

trotseren. Ook touwtrekken kon in deze stoere piratenactiviteit niet 

ontbreken. Maar het belangrijkste is dat we steeds meer en meer stukjes 

vonden op onze tocht. Na wat gepuzzel konden we de schatkaart vormen en 

kwamen we de locatie te weten. Wat waren onze Kapoenen blij toen ze 

ontdekten dat er heerlijke koeken in de schat zaten! We hadden allemaal 

reuze honger van onze tocht. 

 

Schip Ahoj piraatjes  

  



 

 

Welpen: Levenscyclus 

  

Zondag werden de welpen uitgedaagd om als een sneltrein alle levensfases te 

doorlopen. Samen oud worden wil toch iedereen? Na het groeten gingen we 

samen op ontdekking.  

Met goeie moed begonnen de welpen bij de geboorte. De geboorte doorliepen 

we met het spelletje “hondje door het portje”. Een persoon ging in het midden 

staan met open benen. De welpen kropen zo snel mogelijk door de benen. Nu 

alle welpen geboren waren kunnen we verder naar de volgende levensfase.  

Als baby willen mensen je altijd laten lachen. De welpen gingen de uitdaging 

aan! Ze deden hun uiterste best om elkaar te laten lachen, op alle mogelijke 

manieren. Na de baby tijd doorstaan te hebben komen we aan de kleuter tijd. 

Onze welpen mochten nu als echte kleuters vingerverven. Met plezier hingen 

ze helemaal onder de verf en konden ze geslaagd hun kleuter tijd afsluiten. 

Nu is de serieuze tijd aangebroken en gaan we naar de lagere school. Omdat 

we nu goed naar de juf moeten luisteren spelen we “De juf zegt”. Maar naar de 

juf luisteren is toch wat moeilijker dan gedacht. Omdat we hier ook vele dorst 

van krijgen van al de inspanningen gaan we over naar student zijn. Want niks 

anders dan een watercantus past beter bij 

deze tijd. Na het mooie gezang van de 

welpen pauzeren we even. 

Na de pauze gingen we werken. Als 

werkende mensen moesten de welpen 

opzoek gaan naar een job voor elke letter 

van het alfabet. Omdat we toch snel oud 

worden zijn de welpen meteen overgegaan 

naar kinderen krijgen en speelde ze 

omgekeerd verstoppertje. Als afsluiter van de activiteit naderde de dood. 

Tikkertje zombie sloot hier goed bij aan. Één welp was zombie en door andere 

te tikken ging iedereen langzaam dood en werden ze een zombie. 

Moe maar voldaan sloten we onze activiteit af.  

  



 

 

Givers: Cluedo 

Onze lieve Emely werd ontvoerd, en we moesten de plaats vinden  waar ze 

vastgehouden werd, het wapen dat gebruikt werd bij de ontvoering en  wie de 

dader is. 

In het eerste deel van de activiteit werden de Givers verdeeld in 2 groepjes en 

ze moesten 6 opdrachten doen om voorwerpen te kunnen verdienen (een 

scoutsrok, een scouts t-shirt, kaas, een volleybal, haar en de lievelingskleur van 

de dader) . Deze voorwerpen leidden naar de dader (Bie). 

In het tweede deel van de activiteit moesten we de locatie vinden waar het 

wapen lag. De letters van de locatie waren te vinden door vragen te 

beantwoorden. De locatie was het toilet en het wapen was een wc borstel. 

Daarna hebben we een pauze genomen om ons 4-uurtje op te eten en ons 

lokaal een beetje op te ruimen. 

In het derde deel moesten ze naar buiten om foto’s te kunnen zoeken. De 

foto’s vormden de plek waar Emely vastgehouden werd (Brussel). 

We waren klaar met de activiteit om 16:45u en we hadden nog tijd over om  

buiten random spelletjes te spelen. 

  



 

 

Jins: Halloween griezeltocht 

Tijdens deze activiteit nam de leiding ons mee naar de befaamde Pioen 

Griezelschool. Hier werden we onthaald door de leiding, die hun mooiste 

griezelkostuum had aangetrokken. Ook enkele Jins kwamen verkleed. Zo leek 

Bram net een echt spook en had Mathijs zijn Harry Potter kostuum aan.  Ons 

inleven in de activiteit was dus geen enkel probleem. 

 

Slagen aan de Pioen Griezelschool doe je niet zomaar. De Jins moesten eerst 

enkele proeven doorstaan. Bij de eerste proef werd getest hoe goed de Jins 

hun geheugen is. We zaten allemaal in een kring rond een heksenhoed. Onder 

deze hoed lagen verschillende voorwerpen verstopt. Telkens ging er 1 persoon 

naar buiten en deze moest raden welk voorwerp er verdwenen was. Daar 

moesten we soms toch eens goed over nadenken, maar uiteindelijk slaagde 

iedereen voor de proef. 

 

Bij de volgende proef werd getest hoe snel de Jins zijn. Er speelde 

Halloweenmuziek door het lokaal en als de muziek stopte, moesten we zo snel 

mogelijk in een hoepel gaan staan. Er verdween dan ook telkens een hoepel. 

Dat ging er soms hevig aan toe!  

 

Daarna speelden we het spelletje ‘weerwolven’ zodat we konden kennismaken 

met de verschillende griezelfiguren. Voor sommige Jins was dit spel bekend, 

anderen speelden dit voor de eerste keer. Iedereen kreeg een verschillende 

rol, waaronder ook enkele weerwolven. De weerwolven moesten proberen tot 

laatste te overleven, als ze daarin slaagden, wonnen zij het spel. Als ze allemaal 

betrapt werden, wonnen de burgers. Het was een nek aan nek race: de ene 

keer wonnen de weerwolven, de andere keer de burgers. Het was geen 

gemakkelijk spel, maar we hebben er wel veel plezier aan beleefd. 

 

Daarna speelden we het spel ‘de tovenaar zegt’, waarbij getest werd hoe goed 

de Jins kunnen luisteren. Het was soms wat verwarrend, maar de Jins slaagden 

erin om hun focus niet te verliezen.  



 

 

 

Dan was het tijd voor het vieruurtje. Annelien verraste ons met een leuke 

traktatie voor haar verjaardag. Dankjewel Annelien! 

 

Na het vieruurtje moesten we de allerlaatste proef doorstaan. Hier werd getest 

hoe goed de Jins kunnen zoeken. In het lokaal waren verschillende 

afbeeldingen van spoken verstopt. De Jins moesten minstens 15 spoken 

vangen, zonder zelf getikt te worden door de leiding. De Jins hadden juist 

genoeg spoken gevonden, dus ook de laatste opdracht was geslaagd! 

 

Op het einde van de activiteit werd bekend gemaakt dat we geslaagd waren 

aan de Pioen Griezelschool, joepie! Als beloning kreeg iedereen een 

Halloweenfiguur om op je hemd, das, tas of eender waar te hangen. Zo zullen 

de Jins hun dag op de Pioen Griezelschool niet snel vergeten. 

  



 

 

Zondag 17 November 

Kapoenen: Tegen de leiding op 

De kapoenen namen het op tegen de leiding. De deal was dat als de kapoenen 

winnen ze een beloning krijgen. Maar als ze verliezen wassen ze alle bekers af. 

We voetbalden tegen elkaar, speelden dikke berta en speelden zelfs een 

speciaal soort tikkertje tegen elkaar. We deden tikkertje kapoen, waarbij als je 

getikt werd terug kon vrij komen wanneer een andere kapoen onze kreet voor 

je deed. Na al deze actieve uitdagingen gingen we het even een beetje rustiger 

doen. Omdat Jilke (onze extra leiding) vandaag voor de laatste keer kwam 

maakten we een zo mooi mogelijke tekening voor haar. Zo zal ze onze 

kapoenen zeker nooit vergeten. De leiding heeft nogal gezweet om te 

proberen winnen van onze kapoenen. Maar tevergeefs, onze kapoenen waren 

te goed in al deze opdrachten. Bij het vieruurtje heeft de leiding het dan maar 

opgeven en de beloning aan onze kapoenen geven. Ze kregen namelijk 

allemaal een beetje ice-tee bij het vieruurtje. Nadat we weer energie hadden 

opgedaan gingen we weer even de speeltuin in. De activiteit was weer voorbij 

gevlogen. Voor we het wisten stond de leiding dan maar zelf bekers af te 

wassen. 

  



 

 

Welpen: Waar is wally 

Vandaag beleefden de welpen weer een heus avontuur, Wally was namelijk 

verdwenen! 

Na het groeten werden de welpen ingeschakeld om Wally op te sporen in geel. 

In de hele stad waren ballonen te vinden met opdrachten in als de welpen een 

opdracht goed uitvoerden kregen ze een aanwijzing naar de volgende ballon 

tot ze bij de locatie van wally kwamen 

Als eerste opdracht moesten de welpen per twee met 

de een arm en een voet aan elkaar gebonden wandelen 

tot het einde van de straat. Dit was een hele uitdaging! 

We wandelde verder naar het zwembad waar ons de 

volgende opdracht te wachten stond: Om ter meeste 

goals scoren in de goals voor het zwembad. Onze 

welpen toonden dat ze echte voetballers waren wauw! 

Na de sportieve opdracht wandelden we verder naar de 

markt van geel waar de welpen 2 opdrachten moesten 

doen. 

 

De eerste opdracht was K3 zoeken: 3 vrouwen zoeken met rood, zwart en 

blond haar. Er liep maar weinig volk rond op de markt wat het wel moeilijk 

maakte. Maar uiteindelijk vonden we 3 personen! 

 

De tweede opdracht was het verzamellen van 5 verschillende bierkaartjes. We 

klopten aan bij alerlei café’s en zo verzamelden we 5 bierkaartjes. Nu was het 

tijd om naar de volgende locaties te gaan Het Stadhuis en De werft . Bij het 

stadhuis kregen we de opdracht om 3 nummerplaten te zoeken die begonnen 

met de letters A, B en C. Op het graspleintje voor de werft speelden we dikke 

bertha! Nadat we allemaal hadden uitgeleefd tijdens dikke bertha. Kreeg 

Bosbok een sms van Wally waar instond dat Wally zich had verstopt in de 

speeltuin naast de cinema! 

 



 

 

 We haasten ons hier naar toe en begonnen hier onze 

zoektocht na het vele zoeken in de speeltuin vonden we 

Wally in de glijbaan. Gekke Wally! Nadat we wally 

hadden gevonden speelden we nog even in de 

speeltuin en genoten we van een vieruurtje waarna het 

all tijd was om terug naar de boogaard te gaan. 

Wat een avontuurlijke maar leuke dag! 

  



 

 

Givers: Trivial Pursuit 

Zondag werden de givers uitgedaagd om hun hersenen nog eens goed te laten 

kraken. We deden namelijk een super coole en actieve 

quiz in de vorm van Trivial Pursuit. Per kleur op het 

spelbord hoorde een ander thema, zo waren er vragen 

over dieren, de scouts, algemene vragen en vragen over 

media en TV.  

 

Om het nog uitdagender te maken, zaten er ook doe-

opdrachten tussen. Zo moesten ze een piramide bouwen, 

5 stukken kleding aandoen maar ook groepsspelletjes 

spelen. Ook muziek vragen en opdrachten konden niet achterwegen blijven.  

We weten het nu wel: de Givers kunnen goed zingen!  

 

 

Per vraag die goed werd beantwoord of opdracht die 

goed werd gedaan, kregen ze een taartstukje om in 

hun grote taart te steken.  

Op het einde van de dag waren we allemaal weer 

een beetje wijzer en een beetje meer moe 

 

 

  



 

 

Jins: Vogelbollen 

Het is al midden november en we voelen de winter al aankomen. Doordat het 

kouder wordt, vermindert het voedsel voor de vogeltjes. En de Jins wouden de 

vogeltjes helpen dus wij gingen vogelbollen maken! Dus de onder de 

begeleiding van de leiding hebben we de vogelbollen gemaakt. Het was 

superleuk om met onze handen in de gelatine en de bloem te zitten. Dat was 

zo plakkerig! We kregen ook mooie vormpjes en touwtjes waarmee we de 

vogelbollen konden maken. De vogelbollen moesten drogen dus ondertussen 

hebben wij leuke spelletjes gespeeld. We speelden spelletjes zoals zakdoek-

leggen en alle vogels vliegen. We speelden ook een supercool spel genaamd 

‘Alarm in het bos’  waar we bos- of zoodieren waren. Hierbij moesten de 

bosdieren de zoodieren vangen en terug in de zoo zetten. Als laatste speelden 

we tikkertje vogelverschrikker waarbij we als we getikt waren we als een 

vogelverschrikker moesten staan. Op het einde van de activiteit waren de 

bollen droog en konden we ze mooi ophangen in onze bomen. Zo verhongeren 

de vogeltjes niet deze winter! 

  



 

 

Zondag 1 December 

Kapoenen: Sinterklaas 

Zondag was een spannende dag want we kregen bezoek van sinterklaas en zijn 

zwarte pieten. Nadat we de vlag hadden gegroet kwam sinterklaas al aan met 

zijn zwarte pieten en het grote boek. Zouden we allemaal braaf zijn geweest. 

Toen we in ons lokaal waren kwam sinterklaas al langs. Hij kon ons vertellen 

dat we allemaal braaf waren geweest. Toen sinterklaas naar de andere takken 

was zijn we met zijn alle gaan trainen om zwarte piet te worden. We moesten 

pakjes in de schoorsteen gooien. We hebben ook nog een mooie tekening 

gemaakt. Daarna zijn we sinterklaas en zijn zwarte pieten gaan uitzwaaien. 

Nadat we nog even op de speeltuin waren geweest waren onze ouders er al en 

konden we weer blij naar huis gaan 

  



 

 

Welpen: Sinterklaas 

  

Zondag mochten de welpen Sinterklaas verwelkomen en hun buikjes 

volproppen met zoetigheden. Na de groet vlogen we er meteen in. 

De welpen konden kiezen tussen 3 verschillende activiteiten: een dans maken 

voor Sinterklaas en zijn pieten met Hanne en Willy, de troon van Sinterklaas 

versieren en een gedicht schrijven met Bosbok en Lien of vlaggetjes maken om 

de kamer te versieren met Astrid en Sien.  

Iedereen was druk in de weer toen even later Sinterklaas met zijn pieten 

binnenkwam. De vlaggetjes hingen mooi op, de stoel stond kleurrijk klaar voor 

de Sint en de dansers hadden hun benen al ingesmeerd om hun dans uit te 

voeren voor de Sint en zijn pieten. De drie groepen kwamen samen en 

luisterden naar de Sint terwijl hij vertelde over wat er allemaal in zijn boek 

stond. We dansten op ‘Sexy als ik dans’ en lachten met de moppen die de 

leden verzonnen.  

Ook de leiding kon niet ontsnappen aan de Sint en zijn leuke opdrachtjes. Sien 

moest het welpenlied zingen. Uiteraard was hulp van de leden toegestaan. Het 

welpenlied galmde door het lokaal. Hanne moest en dansje voordoen en 

samen met het groepje dans swingde ze op 2 leuke liedjes. Ook Bosbok, Lien 

en Willy kregen een knotsgekke opdracht.  

Iedereen (ook de leden) werden beloond met lekkers.  

Toen de Sint vertrok zongen we met zen allen in koor ‘Dag Sinterklaasje’.  

Na een welverdiende pauze splitste de groep op in 2. Enkele leden bleven 

binnen knutselen met Willy en Hanne terwijl de anderen gingen genieten van 

de buitenlucht en echte scoutsspelletjes speelden.  

Aan het einde van de dag wuifde we samen met de andere takken Sinterklaas 

en de zwarte pieten uit.  

Weer een geslaagde activiteit! Met een buikje vol lekkers vertrokken de leden 

naar huis. 

  



 

 

Givers: Sinterklaas 

Joepieeee! Vandaag is de sint met zijn twee zwarte pieten langsgekomen!  

De sint had een brief achtergelaten voor de givers, op de brief stond dat ze 

eerst alle opdrachten moesten voltooien voor de sint langs kwam met wat 

lekkers. Ze moesten strijkparels sorteren, tekeningen maken, suikerklontjes 

stapelen, bootjes vouwen en tal van andere leuke opdrachten. 

De givers hebben alle opdrachten samen in groep tot een goed einde gebracht.  

Als laatste hebben de leden nog ‘blad-steen-schaar-race’ tegen de leiding 

gespeeld, het was een nek-aan-nek race maar de leiding heeft toch gewonnen. 

De sint was als laatste bij de givers langsgekomen, hij had over iedereen wel 

wat liefs te vertellen. Nona moest van de sint ‘voetbaltrucjes’ tonen, super 

dapper van Nona!  

Na de leden was ook de leiding aan de 

beurt, zij moesten ook leuke 

opdrachtjes uitvoeren. Ze moesten 

bijvoorbeeld in 5 woorden omschrijven 

waarom ze braaf waren geweest. 

Gelukkig was iedereen braaf geweest.  

Wat een leuke dag was het vandaag 

met de sint!  

  



 

 

Jins: Sinterklaas. 

Jaja, vandaag was het zover: de Sint 

maakte weer tijd voor zijn jaarlijks 

bezoek aan de Pioen. Net na de 

kreten en het groeten van de vlag, 

zagen we de Sint al aankomen. Hij 

en zijn pieten zaten in een prachtig 

versierde aanhangwagen. De 

pieten gooiden heel wat snoep 

naar ons toe. Dat was leuk! We 

moesten wel nog even wachten tot 

hij echt bij ons langskwam… 

 

Terwijl we vol ongeduld wachtten tot hij bij onze tak langskwam, speelden we 

gezelschapsspelletjes. We zaten in de Sinterspeelfabriek en moesten allerlei 

gezelschapsspelen uittesten. We splitsten ons op in verschillende groepjes en 

gingen aan de slag. Zo speelden we Scrabble, Monopoly, Disney-Memory, 

Doolhof, een kersenspel, boerderijspel… En aan het einde speelden sommigen 

van ons ook nog Bingo. De tijd vloog vooruit! 

Plots hoorden we wel heel veel lawaai vanuit de gang en jawel, de Sint was er! 

We schoven onze spelletjes even aan de kant en luisterden wat de Sint te 

zeggen had. We kwamen erachter dat alle Jins eigenlijk wel braaf geweest zijn 

dit jaar. Ook moesten sommigen van ons een opdrachtje doen. Annelien moest 

de kampdans aan de Sint laten zien en Rob moest wat drinken inschenken voor 

de Sint en zijn pieten. Ook de leiding kwam er niet vanaf. Axana moest 

koprollen doen en een mop vertellen en Janne moest ook een dansje doen. We 

hebben weer goed gelachen. 

 

De Sint was wat verstrooid vandaag en was vergeten om ons een snoepzakje te 

geven. Gelukkig kregen we die nog bij het vieruurtje. Het was weeral een 

gezellige activiteit!  

  



 

 

Zondag 15 December 

Kapoenen: Buurtpolitie  

 

Het was weer een spannende dag vandaag. Een 

aantal van onze Kapoenen waren op het slechte pad 

geraakt en hadden een misdaad begaan. De andere 

helft gingen dan weer bij de politie. Gelukkig lieten 

onze kleine bandieten sporen achter die het andere 

team dan kon volgen. Onderweg lieten ze ook nog 

een aantal opdrachten achter om het een beetje 

moeilijker te maken. Na een lange klopjacht kon de 

politie hen dan toch eindelijk vatten in de speeltuin 

aan het stadsparkje. Uiteraard hebben we dit 

allemaal samen nog eens deftig moeten uitkammen. 

Op de terugweg zijn we even gestopt aan het zwembad om een beetje op te 

warmen en ons vieruurtje op te eten. We gingen nog eens over de markt en zo 

terug naar ons lokaal. We waren moe van onze wandeling maar toch blij dat 

onze missie weer geslaagd was. 

  



 

 

Welpen: Paralympische spelen 

Vandaag deden we mee aan de paralymische spelen. We trotseerden de koude 

om deel te nemen aan verschillende disciplines. Na elke discipline verdienden 

we een kleur om later ons pioenlympisch logo mee te maken.  

Als eerste deden we een fantasiespel. Hierin was het de bedoeling volledig in 

de fantasiewereld te komen en je helemaal in te leven.  

Vervolgens gingen we voetballen, maar dit op een speciale 

manier. We gingen per twee in een fietsband, zodat het 

extra moeilijk werd, maar ook in deze discipline slaagden we 

erin een topscore te behalen.  

Ook bij honkbal deden we ons best zo ver mogelijk te slaan 

en zo hard mogelijk te lopen.  

Daarna was het tijd om het even wat rustiger aan te doen. 

Bij de volgende discipline was het de bedoeling dat we 

allemaal op een rij gingen staan in een bepaalde volgorde 

(leeftijd, schoenmaat…), maar we mochten niet met elkaar 

praten. De moeilijkste hierbij was om op grootte van uw 

lievelingsdier te gaan staan.  

Als laatste speelden we nog rolstoelvoetbal. Hierbij werden er 2 rijen stoelen 

tegen elkaar gezet. Iedereen moest op een stoel gaan zitten en niemand mocht 

er nog afkomen tijdens het spel. De bal moest 

doorgegeven worden. Het ene team moest naar rechts 

doorgeven en het team aan de overkant moest naar 

links doorgeven. Wanneer de bal op het einde van de 

rij geraakte, had het team een goal gescoord. Doordat 

ze dicht tegenover elkaar zaten, konden de 2 teams de 

bal gemakkelijk van elkaar afpakken.  

 

We hebben alle disciplines van de paralympische 

spelen goed volbracht!  

  



 

 

Givers: Geld activititeit 

 

De Givers gaan in maart op takweekend. Hiervoor moeten we natuurlijk 

centjes inzamelen! We zijn al een tijdje balpennen aan het verkopen bij al onze 

vrienden en familie. Nu was het tijd om ook de rest van Geel blij te maken met 

onze supercoole ecologische PIOENBALPENNEN! We splitsten ons op in twee 

groepjes en gewapend met een rugzak vol balpennen én een fluovestje (want 

veiligheid is ook voor een echte scout belangrijk!) gingen we op pad. Het ene 

groepje bedacht een geweldige kreet die ze met allemaal samen konden 

gebruiken, de andere groep liet om de beurt de leden hun beste 

verkooptactieken tonen. Van de 100 zakjes waarmee we vertrokken, bleef er 

niet veel over. Onze Givers zijn dus zeker geslaagd en klaar voor het weekend. 

      

 

  



 

 

Jins: Geldactiviteit 

Dit jaar verkopen de Jins snoepjes om de takkas te spijzen. We verzamelde aan 

het station om van daaruit te vertrekken en Geel te verblijden met onze 

snoepjes. Voor onze veiligheid hebben we eerst fluohesjes aangetrokken en 

zijn we op pad gegaan. Naast onze snoepjes boden we ook onze overige 

vogelbollen en zelfgemaakte poppetjes door Katrien. In 2 teams gingen we de 

straten door om met onze glimlach en vrolijkheid de centjes binnen te halen 

voor onze activiteiten en weekend. Na onze geslaagde verkoop gingen we 

terug richting het station waar de ouders ons weer oppikten. 

 

 

  



 

 

Zondag 29 December 

Kapoenen: Kerstmarkt 

Onze Geelse markt stond weer vol met 

verschillende  leuke kerstkramen. Dit 

was bij ons niet anders deze zondag. De 

kapoenen hadden namelijk hun eigen 

VIP-kerstmarkt. Onze markt had een 

spelletjeskraam waar je leuke dingen kon 

doen en zelf munten kon verdienen. Er 

was ook nog een knutselkraam en een 

knusse voorleeshoek. Hier konden we even tot rust komen en naar een 

verhaaltje luisteren. Natuurlijk kan er ook geen drank- en eetkraam ontbreken. 

Gelukkig hadden we ondertussen al heel wat munten kunnen verzamelen en 

konden we hier een lekker hapje en drankje mee gaan kopen. 

  



 

 

Welpen: Kerstfeestje 

Vandaag was het tijd om de kerstboom van 

de zolder te halen. De welpen gingen hun 

eigen kerstfeest maken. Een deel van de 

welpen verzorgde het eten. Zij gingen de 

koekjestaart maken. Dit was echt fijn om te 

doen. En natuurlijk zoals een goede chef doet 

werden de koekjes voorgeproefd. Het 

anderen deel van de welpen mocht de 

versiering maken. Zij gingen ijverig te werk 

om van de kerstboom een prachtplaatje te maken.  

Het laatste deel van de welpen ging een kersttoneel in 

elkaar steken. We gingen na al dat harden werken naar 

buiten om blad-steen-schaar race te doen tegen de 

leiding. Eerst won de leiding maar de welpen waren 

sterk genoeg om bij de 2 de keer de leiding los te 

verslagen. Hierna gingen we nog effe allemaal helemaal 

los op de speeltuin. Nu was het tijd om naar het 

kerstoneel te gaan kijken. De Kerstman en Kerstvrouw 

waren opzoek naar nieuwe kerstelfjes. Er waren 

verschillende kandidaten. Het begon met dj K die een spetterende set draaide 

niemand kon hierop blijven stil staan. Gevolgd door de drama Queen ’s die het 

beste van hun zelf gaven met een 

stukje drama van de bovenste plank. 

De show werd afgesloten met de 

mooie zangstem van Natalie. Dj K en 

Natalie werden verkozen tot de 

nieuwe elfjes. Om dit feestelijk te 

vieren mocht iedereen eten van de 

overheerlijke koekjestaart. 

  



 

 

Givers: Feestmaaltijd 

 

Joepie, Kerstvakantie! Ook de Givers hebben de 

feestdagen niet zomaar laten passeren. Om te 

vieren dat het nieuwe jaar weer voor de deur 

stond, maakten we onze eigen feestmaaltijd. Op 

het menu stonden zelfgemaakte pizzatjes en 

heerlijke mocktails.  

Als eerste moesten alle topics voor de pizza 

gesneden worden. Iedereen werkte goed mee, er 

werden champignons, paprika’s, ananas, salami en 

hesp gesneden. Ook het deeg werd mooi uitgerold 

en verdeeld in kleine stukjes.  

Daarna was het tijd om allemaal ons eigen stukje pizza te maken. Iedereen 

maakte er een mooi kunstwerk van. Toen de pizza 

lekker warm werd in de oven, maakte wij Moctails om 

te drinken bij het heerlijke feestmaal.  

Er was keuze uit 2 verschillende soorten, na het een 

keer voorgedaan te hebben, heeft iedereen zijn eigen 

Mocktail gemaakt!  

Een halfuurtje later was onze pizza klaar en konden we 

het jaar mooi afsluiten.  

Uiteraard werd er daarna flink opgeruimd en 

afgewassen.  

En 1 ding is zeker: de Givers zijn geweldige koks! 

  



 

 

Jins: Kersttruienactiviteit 

Oei! De Kerstmans slee is kapot! Dus wij vonden het alleen maar logisch dat wij 

de Kerstman gingen helpen. We deden verschillende opdrachten om 

puzzelstukjes van de afbeelding waarop de nieuwe slee op stond te krijgen. Als 

eerste speelden kerstmantikkertje waarbij we op de schoot van de getikte 

moesten zitten om ze te bevrijden. Vervolgens speelden we estafette met de 

bal, we deden alsof de bal een pakje was. Na die spelletjes waren al redelijk 

opgewarmd dus speelden we een rustigere spelletje, we speelden 

verstoppertje waarbij de teller een kerstmuts moest aandoen. Daarna 

speelden we ‘pakjes gooien’. Hierbij moesten we zo snel mogelijk de ballen 

(pakjes) 10 keer in de hoepels (schoorstenen) gooien. Het duurde even maar 

uiteindelijk hadden we een winnaar. Hierna gingen we Noordpool-muur 

spelen, hier stond iedereen aan ene kant en moesten we heen en weer lopen 

zodat de tikker ons niet kon tikken. Toen gingen we Kerstmuts roof spelen. 

Hierbij moesten we zeer tactisch te werk gaan om niet getikt te kunnen 

worden door het andere team. Dat was spannend! Dan was het tijd voor het 4-

uurtje. Hierna hebben een stoelendans gedaan met hoepels op kerstmuziek! 

Als laatste opdracht deden we vijfbal met ons ‘pakje’. Dat was super heftig! 

Tenslotte hadden we alle puzzelstukjes gekregen en hebben we de puzzel 

opgelost. Joepie! 

 

  



 

 

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.  

Hasse Bols: 0488 19 65 25 

Thomas Vandesande: 0485 86 97 39 

 


