Lieve leden, ouders en sympathisanten

Het zijn rare tijden voor iedereen, corona zorgt ervoor dat heel veel mensen nu
binnen moeten blijven waaronder wij ook. In deze nieuwsbrief vinden jullie de
verslagen van de activiteiten van januari tot begin maart, hopelijk kunnen deze
verslagen toch een lach op jullie gezicht toveren tijdens deze moeilijke tijden.

In deze nieuwsbrief moeten wij ook spijtig nieuws meedelen. Van Scouts en Gidsen
Vlaanderen mogen wij geen activiteiten doen tot 20 april waardoor er een aantal
activiteiten worden afgelast. Hieronder vind je een lijstje met alle afgelaste
activiteiten en evenementen:
•
•
•
•
•
•

Activiteiten op : 22 maart, 5 april, en 19 april(paasactiviteit)
De OVAAVO op 4 april
De spaghettidag op 26 april
De uitstap op 3 mei
Kapoenenweekend
Jinweekend

Naast het slechte nieuws hebben we ook wat goed nieuws. Voorlopig gaat onze
jaarlijkse benefiet op 28 juni nog wel gewoon door! De verkoop van steunkaarten
gaat door het corona-virus online gebeuren. Hiervoor kun je binnenkort terecht op
onze website.

Verder willen jullie nog veel sterkte en een goede gezondheid wensen in deze
moeilijke periode en hopen we dat we jullie spoedig mogen terugzien op de
activiteiten in mei en natuurlijk ons kamp.
Zorg goed voor elkaar en blijf in uw kot!
Stevige digitale linker - Het hele leidingsteam van de Pioen

Akabe De Pioen

Nieuwsbrief
Kalender
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van mei tot het kamp
De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld.
Voorlopig gaan deze activiteiten nog door Indien de maatregelen rond het coronavirus verlengd worden kunnen deze afgelast worden.

Kapoenen
17/05: Kratts in het wild
De broertjes Kratts zijn echt heel cool maar jullie toch ook. En ze zijn altijd in de
stoere jungle maar heb ja al eens goed rondgekeken bij ons op de Bogaard? Het is
daar ook wel heel stoer. Eigenlijk zijn wij dus ook een beetje Kratts in het wild, toch?
Daar zullen we vandaag achter komen.
31/05: Brandweerman Sam
Ben jij ooit al in Piekepolder geweest? Als je daar bent moet je nooit bang zijn want
de stoere brandweerman Sam woont daar. Hij is een top brandweerman en blust alle
vuren. Wij gaan vandaag brandweerman Sam helpen en ook heel stoere
brandweermannen worden
10/07: Valiezen binnenbrengen
13-19/07: Kamp
Het hoogtepunt van het jaar! Deze dagen gaan we ons weer rot amuseren op ons
jaarlijkse kamp.

Welpen
17/05 zwemmen
Wie heeft er de mooiste zwemkleding? Neem ze zeker mee, want deze gaan van
pas komen in het zwembad!
31/05 Jungle book
Heb je er altijd al van gedroomd om net als Mowgli te overleven in de Jungle. Heb jij
zin om de jungle te verkennen?
10/07: Valiezen binnenbrengen
13-19/07: Kamp
Het hoogtepunt van het jaar! Deze dagen gaan we ons weer rot amuseren op ons
jaarlijkse kamp.

Givers
17/05: Kampvuuractiviteit
Locatie: Engels kamp Uren: 14u-17u
Het kamp komt er bijna aan, we moeten zien dat de Givers goed voorbereid zijn! We
testen onze kampvuurskills en proberen al enkele snacks uit voor bij het vuur. We
verzamelen voor een keertje nog eens op onze oude lokalen, Retieseweg 83A.
31/05: Déjà Vu
Locatie: Bogaard Uren: 14u-17u
Hé maar ik heb dit precies al eens gedaan? Amai ja, dat komt mij echt bekend voor!
Bij deze activiteit gaan we het hele jaar weer herbeleven. De allerleukste spelletjes
nog eens opnieuw spelen, da’s nu toch zeker de moeite om te komen!
10/07: Valiezen binnenbrengen
13-19/07: Kamp Het hoogtepunt van het jaar! Deze dagen gaan we ons weer rot
amuseren op ons jaarlijkse kamp.

Jins
17/05: Hollywood
Flitsende camera’s, rondlopende paparazzi, glitter en glamour... zo is het leven in
Hollywood. Vandaag dompelen we ons onder in het echte leven van een filmster.
Ben jij klaar om een echte ster te worden?
31/05: Suiker zout tocht
Een tocht door het donker ti di didi tie. We zijn toch niet baa... Oh het is dan licht
ofwa? Euuhhhh.... Dat is handiger dan verwacht, hopelijk vinden we onze weg .
10/07: Valiezen binnenbrengen
13-19/07: Kamp
Het hoogtepunt van het jaar! Deze dagen gaan we ons weer rot amuseren op ons
jaarlijkse kamp.

Verslagen
Zondag 12 Januari
De leiding is druk aan het blokken dus wij laten ze rustig verder studeren. Daarom
hebben we vandaag een film gekeken. De leiding had twee keuzes voorzien, wat
een luxe! De activiteit was zeker geslaagd. Maar volgende activiteit kunnen we
hopelijk terug lekker ravotten.

Filmactiviteit: COCO
De leden die kozen voor de film Coco kregen niet alleen een goed verhaal te zien
maar ook heel wat leuke muziek. Ook leerden we het feest ‘Dia de los muertos’
kennen uit Mexico. Als toppunt kregen we chips als vieruurtje. De namiddag kon niet
meer stuk!

Filmactiviteit: De GRV
Het andere deel had gekozen voor de film van de Grote vriendelijke reus. Ook bij
ons leek het wel een echte cinema met de film in het groot op de muur. Nadat we
zagen hoe de reuzen “mensbaksel” aten of de GVR “een snoskommer” leek de chips
ons een beter vieruurtje. Je hoort het dus, ook bij onze groep hadden we reuze pret!

Zondag 26 Januari
Kapoenen: Zwemmen
We gingen met de kapoenen een duikje in het water nemen. Voor we ons duikje
gingen nemen speelde we een spelletjes. Als iedereen er klaar voor was, kleden we
ons om en sprongen het water in. We gingen van de glijbanen en in de wild
waterbaan. Milan, Mylo, Kobe, Keano en Eann gingen echt super vaak op de
glijbaan. Febe, Luna en Daan daarentegen lieten hun zwemkunsten zien. Manon en
Copper laten al hun energie vrij in het water. Iedereen wist zich goed te amuseren.
Na het zwemmen rusten we nog even uit en aten we een heerlijke wafel . Daarna
wandelde we op ons gemakje terug naar de Bogaard.

Welpen: Geldactiviteit
Zondag hadden de welpen hun stapschoenen aan en waren ze in form om al hun
snoepzakjes te verkopen. Na de groet vlogen we er meteen in.
De welpen werden opgedeeld in 3 groepen. Elke groep ging deur aan deur in een
ander deel van Geel. Het doel was om zo veel mogelijk snoepzakjes te verkopen.
Elke groep deed heel hard hun best. De welpen amuseerden zich. Het fietspad werd
lava en de straat stond vol met prikkelplanten. Ze maakten er een toffe
fantasieuitstap van.
Om 4 uur aten we rustig ons vier-uurtje op en wandelden we terug naar de Bogaard
om daar bij te praten met de rest van de groep.We verkochten bijna al onze
snoepzakjes. Super goed gedaan!
Na de groet vertrokken de welpen moe maar voldaan naar huis.

Givers: Stadsspel
Vandaag zijn de givers de koude gaan trotseren tijdens een stadsspel. Met een
dikke jas aan konden ze allemaal wel tegen de kou. Zij moesten allerlei foto’s maken
op verschillende locaties in het stad. De groepen moesten ook vragen gaan zoeken
en ze moesten de vragen ook nog eens beantwoorden. Om al deze locaties te
vinden moesten de givers een kaart gebruiken. Gekke opdrachten konden natuurlijk
ook niet ontbreken. Nikolas, Jan, Julie en koen moesten met andere mensen de
vogeltjes dans doen en Noah, Lindsey, Sannela en Liv zijn in cafés gaan vragen
achter toiletpapier. De givers schaamde zich nergens voor. Op het einde van de
activiteit waren ze allemaal een beetje moe. Maar ze hebben zich wel allemaal super
hard geamuseerd.

Jins: In de ruimte
Vandaag zijn de Jins op reis naar de ruimte geweest. De leiding heeft een vreemd ei
op de Akabe gevonden. Het ei kwam van een andere planeet en moest terug. De
Jins konden dit volbrengen door van planeet naar planeet te reizen en door
spelletjes te spelen konden ze onderdelen van een raket verzamelen.
Ze begonnen op de planeet BOEM waar ze het spelletje de bom hebben gespeeld.
De leden moesten in een kring gaan zitten waar elk lid 1 kledingstuk in de kring
moest leggen. Er ging om de beurt een lid naar buiten en dan werd er door de
andere leden ‘een bom’ gekozen. Het lid dat buiten stond moest dan raden wat de
bom was. Het is Rob gelukt om de bom te zoeken door deze niet te laten ontploffen.
Hierdoor hebben de jins de pomp met stop en naald verdient.
We zijn zo door gegaan naar de robotplaneet waar we het spelletje robotje hebben
gespeeld. De jins veranderden hier in robotjes die enkel rechtdoor konden wandelen,
als ze vaststonden mochten ze tot 10 tellen en dan ontploften ze, er was 1 iemand
die de robotjes terug op pad konden zetten. Hier hebben ze een fles en ring met
ducktape verdiend.
Hierna zijn we terecht gekomen op de bellende marsmannetjesplaneet, Hier speelde
ze het spelletje het bellend marsmannetje. De leden moesten geblinddoekt het
bellend marsmannetje vinden (lid dat bel riep of in de handen klapte). Hier
verdienden ze de stok.
Daarna zijn we naar binnen gegaan en hebben we een lachketting gemaakt. Dan
hebben we een koekje gegeten en iets gedronken.
We zijn na het 4-uurtje naar buiten gegaan en hebben dan de raket in elkaar
gestoken. De Jins hadden door de activiteit goed voor het eitje gezorgd waardoor we
het heel terug konden sturen.

Zondag 9 Februari
Kapoenen: Thema
Vandaag was het weer tijd voor een leuke activiteit. Deze keer hebben we spelletjes
van op de tablet en smartphone in het echt gespeeld. Eerst zijn de de wind gaan
trotseren en hebben we subway surfers gaan spelen op de parapiste. Nadat we
helemaal waren uitgewaaid zijn we terug warm naar binnen gegaan. Daar hebben
we fruit ninja gedaan. Hiervoor had de leiding pinatas voorzien. We hadden allemaal
onze eigen pinata die we stuk mochten slaan. Daarin zat een lekker snoepje. Na het
4-uurtje hebben we het met zen allen gehad over pesten en samen besloten om 4
stippen op onze hand te tekenen tegen pesten. Als laatste zijn we nog even gaan
uitwaaien op de speeltuin om onze laatste energie kwijt te geraken voor de ouders er
waren.

Yoooooo gangsters,

Welpen: Gangsteractiviteit

Terwijl storm Ciara buiten over de Boogaard trok, hebben we onze welpen binnen op
de speelzolder vandaag opgeleid tot echte gangsters.
We verzamelden ons op de speelzolder waar het spel aan ons werd uitgelegd: Om
zoals echte gangsters graffiti te spuiten moesten we allerlei spelletjes doen waar
onze welpen zoals echte gangsters geld mee konden verdienen met het geld konden
ze dan aan het einde van de activiteit echte graffiti kopen.
We begonnen met het leren onderduiken aan de hand van spelletjes met de
parachute: Van plaats wisselen onder de parachute, een tent maken met de
parachute, de ball op de parachute houden.
Nadat we ons uitgeleefd hadden met de parachute speelden we om te leren schieten
het spelletje pang! Omdat storm Ciara even wat rustiger waaide deden we dit buiten.
Na ons uitgeleefd te hebben met pang! Trokken we terug naar binnen waar we
leerden stelen met het spelletje blinde boedha waarbij we een fluitje moesten stelen
zonder gehoord te worden.
Nadat we blinde boedha speelden. Speelden we nog tot het vieruurtje de spelletjes
1,2,3 piano, geblinddoekt verstoppertje en moordenaar en detective
Na deze spelletje smulden we van een lekkere traktatie cupcakes en wat cola, fanta
of water want onze leidster Lien was jarig geweest! Hieperdepiep!
Na het vieruurtje was het tijd om graffiti te kopen en buiten op kartonnen borden
graffiti te spuiten dit vonden we fantastisch.
Hierna was het weer tijd om naar huis te vertrekken jammer genoeg
Maar we genoten allemaal van deze fijne activiteit
Gangster groeten van de welpenleiding!

Givers: Wat als
Wat als givers niet meer konden praten, wat als een bal niet bestond of wat als
givers geheugenverlies hadden? Vandaag werden de givers uitgedaagd om allerlei
opdrachten en spelletjes te volbrengen. Er was telkens 1 ‘wat als…’ stelling in
verwerkt. Maar gelukkig gaan onze givers geen enkele uitdaging uit de weg. Vol
enthousiasme begonnen ze aan de opdrachten.
Zo hebben de givers voor even leiding mogen spelen, en of ze dit leuk vonden! Ook
hebben we getest of givers effectief geheugenverlies kunnen hebben. Onthouden
welke voorwerpen verdwenen waren, bleek toch moeilijker dan ze dachten. Ook
elkaars namen weten, werd een hele uitdaging.
En wat als de givers nu weer even kapoenen zouden zijn? We maakten onszelf wat
kleiner door op onze knieën te gaan zitten en speelden tikkertje.
Het was een superleuke dag!

Jins: Fantastic beasts
Allereerst hebben we allemaal gemerkt dat een aantal van onze leden en zelfs de
nieuwe leiding onze kreet nog niet kennen. Daarom oefende we onze kreet nog een
aantal keer. Nu kennen we allemaal onze kreet!
Hierna gingen we samen met de leiding op zoek naar manieren om ons in te leven in
de magische wereld. Allereerst gingen we op zoek naar de wezens die in deze
wereld leven.
We kwamen een hele boel wezens tegen met elk hun eigen speciale
eigenschappen. Ze leerde ons wat meer over hun leefwereld en hun magische
krachten. Al snel leerde we al deze dieren uitbeelden en nabootsen.
Als laatste sloten we af met enkele jaardansen en kampdansen. Gelukkig wiste
enkele Jins nog goed hoe de dansjes gingen. Zelfs de oudere dansen was voor
onze Jins geen probleem.

Zaterdag 22 Februari: Jiverfuif
Het was een geweldig feest met het thema ‘Carnaval’. De Givers en de Jins
hadden een feestje met de beste muziek, lekkere hapjes en koude drankjes.
Veel leden waren verkleed en op het einde van de avond kwamen zelfs de
ouders mee feesten.
Naast dansen was er ook een photobooth en waren er toffe spelletjes
voorzien. De grappige barmannen zorgden voor de beste drankjes.
Heel wat bekende kampdansjes en jaarliederen passeerden de DJ-booth.
Klassiekers zoals ’t Smidje en de Macarena konden uiteraard ook niet
ontbreken. Meedansen of genieten vanop een afstand, iedereen heeft zich
super geamuseerd!

Zondag 23 Februari
Kapoenen: Nachtwacht
Vandaag was Keelin van de nachtwacht ziek. Het was aan de kapoenen om een
geneesmiddel te maken. Het recept dit geneesmiddel was doormidden gescheurd en
in 2 doosjes gestopt. De doosjes waren vergrendeld met een slot. Om de sleutel te
verdienen gingen team Vladimier en team Wilko de strijd tegen elkaar aan. De
kapoenen waren in 2 groepen verdeeld en streden tegen elkaar. Maar na enkele
spelletjes gespeeld te hebben begrepen ze dat het beter was om samen te werken
en op die manier het geneesmiddel te maken. Toen ze de doosjes open hadden
gemaakt moesten ze de juiste ingrediënten zoeken. Dit geneesmiddel bestond uit
een beetje grenadine en appelsiensap. Na te hebben gegeten en gedronken gingen
we spelen met de parachute. De parachute is een groot doek met een gat in het
midden. We hebben geprobeerd om een bal op het doek te houden en allemaal
onder het doek te passen.

Welpen: Een tegen allen
Vandaag daagde de leiding de leden uit met een hele lijst aan een-tegen-allen
opdrachtjes. Het was niet zomaar een een-tegen-allen: per opdrachtje dat de
Welpen konden uitvoeren mochten ze aan het rad van fortuin draaien. Hiermee
konden ze geld verdienen. Voor elke opdracht die de leden niet konden uitvoeren
mocht de leiding aan het rad draaien. Als de leden op het einde meer geld hadden
verdiend dan de leiding mogen ze op Welpenweekend een opdrachtje verzinnen dat
de leiding moet doen. De Welpen hebben verschillende opdrachtjes kunnen
uitvoeren, hetzij alleen, hetzij in team. Zo hebben ze voor elke letter van het alfabet
een jongensnaam, een meisjesnaam en een dier gevonden. Ook hebben ze van
iedereen een nagel gelakt, een pen leeg geschreven, een WC rol genummerd en
hiermee een mummie gemaakt, 5 verschillende blaadjes en 10 blauwe voorwerpen
gevonden, … Er waren teveel opdrachten en te weinig tijd, dus ze hebben geen pot
met strijkparels kunnen sorteren of alle e’s uit de pagina van een krant kunnen
schrappen. Natuurlijk waren er ook opdrachten die ze heel de tijd moesten uitvoeren
zoals een ei bewaken en constant tegen een muur praten. De Welpen hebben hier
goed op elkaar ingespeeld en voldoende afgewisseld, maar toch zijn er enkele gaten
gevallen. Uiteindelijk was het tijd om aan het rad te draaien. Het verdict: de Welpen
hebben gewonnen met €298 tegen €138! De leiding is benieuwd naar welk
opdrachtje ze moeten doen op weekend.

Zondag 9 Maart
Kapoenen: Dora
Vandaag kregen we speciaal bezoek. Dora kwam langs samen met Diego en Boots.
Ook Zwieber ontbrak niet, maar hij was wel super flink vandaag. Moest je het je
afvragen, het waren 4 studenten van de KOsh campus uit Herentals die zich
helemaal inleefden in hun rol. Zij hadden een super leuke activiteit voor ons
voorbereid. Eerst kleurden we een bandana die we voor de rest van de dag rond ons
hoofd moesten dragen. Daarna gingen we op zoek naar puzzelstukken om de
schatkaart te maken. Hiervoor moesten we een geblinddoekt parcours afleggen en
moesten we de staart van Zwieber afpakken door dassenroof te spelen. Toen we de
schat gevonden hadden en open kregen vonden we er zelf gebakken cup cakes in.
Vol energie speelden we nog spelletjes met Dora in de speeltuin. En van een
uitdaging gesproken. Door de regen van de afgelopen dagen was er een grootte,
diepe plas aan de vliegende hollander waar onze bal was ingerold. Om onze
schoenen niet nat te maken kwamen onze kapoenen op het geniale idee om deze er
uit te halen met een lange tak. Wat slim van onze kapoenen!

.
.

Jins: Levensweg
Deze activiteit hebben we de hele levensweg doorlopen! We begonnen natuurlijk bij
de babytijd. Hiervoor hebben we een estafette gedaan waarbij we het hele parcours
al kruipend moesten. Het was wel wat pijnlijk voor onze knieën, maar eigenlijk ging
het wel best goed.
Daarna groeiden we uit tot peuters en speelden we het spelletje ‘de juffrouw zegt’.
Omdat peuters hun eigen willetje hebben, hebben we bij dit spel getest hoe goed de
Jins kunnen luisteren. Gelukkig bleven de Jins supergefocust en brachten ze het
spel tot een goed eind. We konden dus overgaan naar de volgende leeftijdsfase, de
kleuterleeftijd. Hiervoor speelden we ‘wolfje wolfje hoe laat is het’. Vervolgens gingen
we naar de lagere school en speelden we een typisch spelletje, namelijk ‘tik tak
boem’. Het was telkens heel spannend! Daarna waren we al uitgegroeid tot pubers.
Hiervoor speelden we het grote opruimspel en moesten we verstopte voorwerpen in
het lokaal zoeken. Het duurde niet lang voordat de Jins alle voorwerpen gedaan
hebben. Nu dat de Jins heel goed kunnen opruimen, konden de Jins overgaan naar
de volwassen leeftijd. Hierbij speelden we het spelletje ‘boer kom om je land’. Dit
was een nieuw spelletje voor de Jins. Hierbij is er een vierkant afgebakend en hierin
staat 1 boer. De andere leden staan rond het vierkant en proberen stiekem door het
vierkant lopen zonder getikt te worden. De Jins bleken hier heel goed in te zijn. We
kregen er maar geen genoeg van en hebben heel hard gelachen. Na al dat spelen in
de boerenwereld, waren we al tot de leeftijd van bejaarden gekomen. Hiervoor
speelden we een potje bingo.
Zoals je ziet, vloog te tijd vooruit en het was het alweer tijd om naar huis te gaan. Tot
de volgende keer!

Welpenweekend
Vrijdagvond: Kamping kitsch kermis
De eerste avond van ons weekend is goed begonnen. Toen we aankwamen op
weekend mochten we direct onze tent binnen opstellen. Ja gekker kan niet maar het
was ook wel nodig aangezien het buiten te nat was om onze tenten op te stellen.
Nadat we onze tenten hebben opgesteld vlogen we er direct in!
We speelden een echt kamping kitsch kermis spel.
De bedoeling van het spel was om ter meeste jetons te scoren door
gezelschapspelletjes te spelen. Aan het begin van het spel kregen we een
startbudget jetons de we konden inzetten bij een gezelschapspelletje de winnaar van
het gezelschapspelletje won dan zijn eigen inzet en de inzet van de tegenstander
We speelden allerlei leuke spelletjes zoals: Jenga, Ganzenbord, Hoger Lager,
Memory en mens erger je niet.
Tussendoor genoten we van lekkere koekjestaart die meegebracht werd door Lotte
voor haar verjaardag! Nogmaals dikke merci voor de lekkere koekjestaart
Aan het einde van het spel telden we onze jetons en werd de winnaar bekend:
Kevin. Kevin werd gekroond tot echte kamping kitsch kampioen. Na het spel waren
we wel een beetje moe dus besloten we het avondlied te doen, onze tanden te
poetsen en in onze tent te kruipen zodat we zeker goed uitgerust waren voor de
volgende dag

Zaterdag voormiddag: bosspel
Na goed geslapen te hebben in onze tenten die binnen stonden zijn we met veel
goede moed aan de dag begonnen. Na ons klaar te maken en te ontbijten gingen we
naar buiten. De zon scheen en er was geen druppel regen te bespeuren. Maar
desondanks was ons speelveld nog wel steeds erg nat, maar dat hield ons niet
tegen om ons spel te spelen.
Als echte survivalers speelden we dassenroof. We staken allemaal een das
vanachter in onze broek of rok. Andere leden of leiding moesten de dassen dan
proberen af te pakken. Maar omdat we nog wat meer uitdaging aankonden hebben
we duo’s gevormd. Elk duo werd met de armen aan elkaar vastgebonden door touw.
Want je hebt toch meer overlevingskansen met twee dan alleen?
Om het spel nog wat spannender te maken waren er ook 11 opdrachten verstopt.
Als je deze tot een goed einde kon brengen kon je dassen winnen. Alle leden
hebben zich erg geamuseerd met de opdrachten tot een goed einde te brengen en
hebben hun creativiteit ten volle benut.
Na dit spel hebben we samen besloten om onze tenten naar buiten te verhuizen. De
buienradar voorspelde geen regen en het veld was al goed opgedroogd. Alle leden
wilden buitenslapen dus zijn we met zen alle naar buiten verhuisd. Natuurlijk was er
ook een leidingstent waar je altijd terecht kon als er iets was ’s nachts. Degene die
hun tent hadden opgesteld waren er spelletjes voorzien. We hebben met enkele
leden een spel gespeeld waarbij je zo snel mogelijk los moet komen van de andere.
’s Middags aten we overheerlijke pannenkoeken buiten in de zon. ZALIG

Zaterdag namiddag: monopoly
Na de platte rust kwam de leiding ineens af in hun marginalen outfit. En ze hadden
een bowlingballen bij ze noemde deze Maria en Cois.
We vertrokken naar het dorpsplein van Arendonk. Daar gingen we het grote
Arendonk monopoly spel spelen. Op het groot spel bord stonden allemaal
verschillenden straten en gebouwen uit Arendonk. Deze konden we kopen en daar
na huizen op bouwen wij het begin van het spel kreeg elk groepje maar liefst 5
miljoen euro.
Er stonden ook heel veel gele vakje op het spelbord. Als je hierop kwam mocht je
een kaartje trekken van de stapel altijd spannend wat erop stond. Soms stond er een
opdracht op die we moesten uit voeren. Zoals dans de macarena met vreemd
persoon of verzamel 10 verschilden soorten tandpasta. Ook kon het zijn dat vraag
was over Arendonk dan moesten wij rond gaan vragen. We hebben veel bijgeleerd
over Arendonk. Per goed uitgevoerde opdracht/vraag kregen we geld.
Met het geld konden we dus echten straten uit Arendonk kopen of het stadhuis of het
zwembad. Het leek wel op we Euromillions hadden gewonnen.
Om 4 uur verschenen de fouriers met lekker vieruurtje. Hierna gingen we voor de
laatste eind sprint wie kon er nog wat straten kopen of de valreep.
Het spel was gedaan de eerst groep aan voor meer dan 9 miljoen euro aan grond
verdient. Waauw zoveel. Hier na keerde we terug naar weekend plaats voor
avondeten.

Giverweekend
De givers zijn op Scoutmoedig weekend geweest! Hiervoor reisden we met de trein
naar Bouwel. Na enkele minuten stappen bereikten we het lokaal en konden we
beginnen aan een toffe avondactiviteit.
Vrijdag avond – Spelletjes in het donker
Tijdens de eerste avond gingen de givers allerlei uitdagingen tegemoet in het
donker, zo moesten zo lang mogelijk overleven als Ninja met enkel breeklichtjes aan
de handen.
Na het spelen van het spel en het vullen van de buiken met warme chocomelk,
kropen we ons bedje in voor een goeie nachtrust. Of dat dachten we toch…
In het midden van de nacht ging plots het brandalarm af (twee keer nog wel!).
Gelukkig was er niets aan de hand. Na het controleren van het gebouw konden we
weer slapen. Na een iets kortere nacht dan verwacht, konden we dan toch beginnen
aan een supertoffe zaterdag!
Zaterdag voormiddag – Spelen rond angsten
Er waren papiertjes met verschillende opdrachtjes rond fobieën verstopt rond de
kampplaats. Die opdrachtjes moesten gevonden en uitgevoerd worden door de
givers. Het was een coole manier om een beetje te leren over fobieën. Leren en
spelen is altijd een goede combinatie.
Zaterdag namiddag deel 1 – Sokkenspel
Met verschillende activiteiten konden onze givers (verdeeld in twee groepen) strijden
om tijd te verdienen voor het eindspel. Voor het eindspel moesten uiteraard ook nog
sokken versierd worden die ze als pop moesten zoeken. Tijdens het eindspel
konden ze punten verdienen door sokken te vinden en opdrachtjes te doen.
Zaterdag namiddag deel 2 – Mastermind
De fouriers hadden ons buitengesloten omdat ze wilden weten of we echt wel
scoutmoedig zijn. We mochten enkel terug binnen als we de code konden kraken.
Na goed samen te werken en een echt team te worden konden de givers uiteindelijk
de code kraken. Als beloning kregen we heerlijke spaghetti van de fouriers!
Zaterdag avond – Dropping
Als avondactiviteit hebben we een dropping voorbereid. De givers en de leiding (die
niet op de hoogte waren van de opdracht!) moesten tijdens de dropping opdrachtjes
uitvoeren om de weg te vinden. Op het einde moesten ze met een krijtje het woord
“Giverweekend” op de grond schrijven.
We waren vandaag allemaal wat moe dus waren blij dat we in ons bedje konden
gaan liggen. Gelukkig geen brandalarmen vannacht! Op naar de laatste voormiddag
…
Zondag voormiddag – Pleinspelen

De laatste activiteit van het weekend waren pleinspelletjes, ook zo kunnen de givers
zich goed amuseren! Bij het frietjesspel moesten ze om ter snelste op elkaar gaan
liggen, ze hebben zich krom gelachen!

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

