
Lieve leden, ouders en sympathisanten 
Na het lange wachten hebben we goed nieuws gekregen. We mogen op kamp 
YEEESSSS!! Uiteraard met een aantal aanpassingen zoals het spelen in bubbels. 
Maar dat neemt niet weg dat we super blij zijn :D. Meer info vind je in deze link: 
https://depioen.be/2020/kamp-2020-pioen-at-the-movies/.  
 
Over onze benefiet hebben we ook nog wat nieuws: 
Wegens de maatregelen rond het corona virus  kan onze jaarlijkse benefiet op 28 
juni helaas niet doorgaan.  
 
Er is echter een alternatief op poten gezet.  
Vanaf 20 juni kan je op onze website verschillende tochten terugvinden: wandel-, 
fiets- en skeelertochten voor groot en klein in Geel. U kan één of meerdere tochten 
bestellen. Een tocht kost €5. U kan zoveel tochten bestellen als u wenst. Indien u er 
besteld heeft, zal u een mail ontvangen met de verdere informatie van de bestelde 
tocht(en): een plannetje met de weg en eventueel verdere uitleg.   
 
Alvast bedankt voor mee te bouwen aan onze nieuwe lokalen! 
 
Verder hebben we voor jullie deze laatste nieuwsbrief van dit scoutsjaar omdat er de 
afgelopen 2 maanden geen echte activiteiten zijn geweest heeft de leiding allemaal 
tekstjes geschreven over hoe zij de quarantaine hebben ervaren! 
 
Veel leesplezier 

  

Akabe De Pioen 

Nieuwsbrief 
 

https://depioen.be/2020/kamp-2020-pioen-at-the-movies/


Kalender 
In juni zijn er geen activiteiten. In juli vindt ons kamp plaats. Voor de kapoenen en 
welpen is dit van 13 tot 18 juli en voor de givers en jins van 14 tot 19 juli. 

Tekstjes Kapoenen 

Mashe 
Niet meer naar de scouts kunnen gaan, het was een heel raar 
idee. En wees maar gerust ook voor ons went het niet. De 
leiding mist jullie enorm hard. Het duurde daarom ook niet lang 
voor we begonnen met het eerste initiatief. Dit was het grote 
Binnenboek. Samen hebben we met de leiding hier aan 
gewerkt om er iets tof van te maken. Het gaf ons een goed 
gevoel om toch samen iets voor jullie te kunnen doen. Niet 
veel later zou de eerste activiteit er aan komen. Omdat een activiteit zonder vlag niet 
kan, deden we dit digitaal. 2 weken later hadden we al iets meer ervaring en konden 
we zelfs de volledige formatie samen doen elk vanuit ons eigen kot. Zo groeiden we 
stillaan door tot onze eerste online uitdagingen. Het was dan ook fijn om te zien hoe 
jullie hier aan mee deden. Zoals je ziet kan ook het coronavirus de Pioen niet 
stoppen. We hopen wel dat alles snel weer normaal is en dat we weer samen 
kunnen gaan ravotten. Want zo online is wel fijn maar het is natuurlijk toch niet 
hetzelfde. 
Hopelijk tot snel! 
 

 
  



Hilde 
Hey liefste schatjes 
 
Spijtig genoeg is het al heel lang geleden dat ik jullie heb 
kunnen zien en daarom mis ik jullie heel erg. Ik hoop dat jullie 
je een beetje hebben kunnen amuseren met de spelletjes. Ik 
vond het leuk om hier ook een beetje bij te helpen en zo toch 
nog een soort van activiteit voor jullie te organiseren. 
 
Voor de rest heb ik niet zo veel gedaan. Ik heb een beetje voor school moeten 
werken maar heb vooral een deel van het mega toffe kamp voor jullie kunnen 
maken. Hopelijk kunnen we gezellig met z’n allen op kamp gaan zodat we terug 
samen heel veel plezier kunnen maken. 
 
Hopelijk tot snel! 
  



Luca 
Hallo!  
Lüca hier! Ik vind het toch maar raar om op deze manier tegen 
jullie iets te moeten zeggen. Dus laat de scouts maar snel 
terug beginnen. Samen met de andere leiding hebben wij hard 
gewerkt om jullie toch nog een leuke zondag te geven. We 
hebben verschillende spelletjes in elkaar gestoken om jullie 
een leuke tijd te bezorgen. Zo hebben we met jullie het 
mysterie van de gestolen vlag ontrafeld en hebben we verschillende filmpjes 
gemaakt met challenges die jullie konden doen. Hopelijk hebben jullie meegedaan 
met deze opdrachten zodat jullie helemaal klaar zijn als de scouts terug van start 
mag gaan. Voor mij is de corona vooral aanpassen. Het is aanpassen in aan een 
nieuwe manier van spelen met de scouts, een nieuwe manier van naar school gaan 
en een nieuwe manier van communiceren. Hoe voelen jullie je nu tijdens de corona? 
En wat betekend het voor jullie om in quarantaine te zitten?  
Hopelijk tot snel!  
Virtuele kusjes  
Lüca. 

  



Tekstjes Welpen 

Willy 
Hallo allemaal! 
In dit tekstje ga ik het eventjes hebben over hoe ik de 
quarantaine ervaar en wat ik allemaal voor de scouts heb 
gedaan. 
Sinds de quarantaine is begonnen zit ik zoals iedereen het 
grootste deel van mijn tijd binnen. Mijn school is nu even 
gesloten dus moet ik thuis veel taken maken voor school en 
lessen volgen waar ik ook veel van mijn tijd in stop. Daarnaast ga ik ook om de dag 
een uurtje fietsen om toch in vorm te blijven zodat ik ook na de quarantaine met al 
mijn energie leiding kan geven!  
Verder spendeer ik mijn tijd met gamen, boeken lezen, livestreams kijken en 
natuurlijk het allerbelangrijkste werken voor de scouts! 
Ik heb natuurlijk niet stilgezeten voor de scouts tijdens de quarantaine. Ik heb van 
deze de quarantaine gebruik gemaakt om extra veel tijd gestopt om coole activiteiten 
uit te werken voor ons kamp! Wat die activiteiten zijn ga ik nog niet verklappen  Ik 
kan al wel verklappen dat ik er erg hard naar uitkijk . Ik hoop dus ook erg hard dat 
we goed nieuws krijgen en dat ons kamp gewoon mag doorgaan.   
Naast mijn activiteiten voor te bereiden op het kamp heb ik ook heel wat contact 
gehad met de rest van de leiding  vanuit mijn kot. Zo hebben we bijvoorbeeld allerlei 
coole spelletjes gespeeld met de leiding zo deden we via skype een Cluedo spel, 
een ganzenbord en nog veel andere  kei coole spelletjes. Ik moet wel zeggen dat ik 
zowel het zien van de leden en leiding in het echt mis. Ik hoop iedereen snel weer te 
zien! 
Dit was het dan voor mijn tekstje! 
Zorg goed voor elkaar en houd je nog even aan de maatregelen zodat we deze 
zomer hopelijk weer veel plezier kunnen maken op kamp! 
Stevige linker Willy! 
 
  



Bosbok 
Hey allemaal  
Ik zitten hier nu al een aantal weken en mis de scouts al heel 
hard. Elke zondag om de 2 weken denk ik er weer aan welke 
leuke dingen we hadden kunnen doen. Gelukkig waren er de 
online activiteiten waar ik aan meehielp, zo kon ik toch nog 
spelletjes spelen. Om nog meer een scouts gevoel te krijgen, 
trok ik ook altijd fier mijn scouts uniform aan. Hopelijk gaat het 
kamp door en zien we elkaar snel terug! Ook hebben we het kamp al voorbereid. 
Daar kijk al hard naar uit. 
Stevige linker  
Bosbok. 
 
  



Nele 
Hé jij daar 
Hopelijk gaat alles goed met jullie! Het is raar om zo lang geen 
scouts te hebben, ik mis het wel. Gelukkig leven we in het 
digitale tijdperk en hebben we toch nog een beetje contact met 
jullie kunnen houden. We hebben met de leidingploeg 
allemaal supertoffe online activiteiten en andere filmpjes 
gemaakt zodat jullie toch een beetje het scoutsgevoel kunnen 
krijgen. Vonden jullie het leuk? De welpenleiding heeft tijdens deze quarantaine ook 
gewerkt aan de activiteiten voor het kamp, het belooft een superleuk kamp te 
worden. Ik hoop echt dat het door kan gaan!  
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal terug te kunnen zien! 
Virtuele knuffel, 
 Nele 
  



Lien 
Hey vrienden!  
Het is nu al wel eventjes geleden dat we elkaar nog gezien 
hebben. De scoutsactiviteiten mis ik erg hard, maar gelukkig 
zijn er nog wel online activiteiten en spelboekjes. Ik heb mee 
het paasboekje gemaakt, zo was ik toch nog bezig voor de 
scouts. Dat was een goede bezigheid waardoor het thuiszitten 
een beetje aangenamer was, hopelijk hebben jullie er 
evenveel plezier aan beleefd als ik!  
Het thuiszitten ben ik ondertussen al wel wat beu, maar ik probeer me bezig te 
houden. Door het thuiszitten ben ik begonnen met mijn paard zadelmak te maken, 
hier kruipt dan ook wel erg veel tijd in. Een paard zadelmak maken wil zeggen dat ik 
mijn paard aan het leren ben om erop te zitten en ermee te rijden. Daarnaast moet ik 
ook studeren en online lessen volgen. Mijn examens zijn bijna daar en moet me 
goed voorbereiden.  
Ik hoop alvast dat de coronamaatregelen het snel toelaten om elkaar weer te zien en 
coole activiteiten te beleven maar nog een plezanter kamp mee te maken.  
Vele groetjes van Lien! 
  



Sien 
GEEN SCOUTS?!?! NEEEEEEEEE ... De activiteiten heb ik 
echt gemist. Al die leuke spelletjes. Ik verveel me dood in mijn 
kot. Maar dit was wel de perfecte kans om een supertof kamp 
voor te bereiden. Toch iets waar ik naar kon uitkijken deze 
weken. Hopelijk mag het doorgaan. We hebben alvast een kei 
toffe week voorbereid! 

 
  



Tekstjes Givers 

Emely 
Liefste leden,  
Het is nu al 10 weken geleden dat ik jullie nog gezien heb. Ik 
mis jullie echt super hard! En zonder jullie is mijn leven toch 
maar een beetje saai.  
Elke week doe ik wel op minstens 1 dag mijn scoutsuniform 
aan om toch een beetje dichter bij jullie te zijn.  
Om ervoor te zorgen dat jullie ons ook iets minder hard 
moesten missen, heb ik meegewerkt aan al die leuke spelletjes en filmpjes die je 
ongetwijfeld wel hebt zien passeren.  
En weet je wat ik nog gedaan heb? Ik heb er mee voor gezorgd dat jullie een kamp 
krijgen om nooit te vergeten. Uiteraard moeten we nog wel afwachten wat de 
maatregelen voor de zomer zullen zijn.   
Maar laten we allemaal heel hard hopen dat het kamp mag doorgaan!  
Hopelijk zien we elkaar weer snel terug!  
Dikke kus 
Emely  
  



Jan Klaas 
Ik vind  dat we gelukkig waren omdat we op weekend konden 
gaan voordat de moeilijk periode van de coronacrisis in  België 
aangebroken was. Hoe heb ik de coronamatregelen ervaren? 
Wel… ik was thuis sinds eerste week van maart, ik heb 
sociale distantie serieus genomen. Vanaf  10  mei wandel  ik 
met mijn hond 3 keer per week, dat helpt ons om sportief en in 
goede conditie te blijven. Huiswerk voor school gemaakt, 
studeren voor de examens en veel werken aan mijn nieuwe kamer. En voor de 
Scouts? Voor de Scouts hebben we als givers team hard gewerkt aan de 
kampboekjes, we hebben veel vergaderingen  gehad via Skype, we moesten en 
moeten nog dingen regelen voordat we op kamp gaan, jammer genoeg hebben we 
geen online activiteiten met de leden gehad.  
Om te besluiten denk ik dat deze moeilijk situatie een goede kant heeft. De natuur is 
aan het herstellen, er is minder vervuiling  in de lucht, de dieren  voelen zich vrij, en 
ik als mens bekijk  het leven vanuit een ander perspectief, met veel respect en Ik 
heb ook in mijnzelf  nieuwe vaardigheden ontdekt   dankzij mijn vrijetijd 
. 
 

  



Hasse 
Net voor de coronamaatregelen zijn we met de givers nog op 
weekend geweest. Hiervan hebben we nog wel even kunnen 
nagenieten! Helaas begonnen daarna de maatregelen en 
konden we onze lieve leden een lange tijd niet meer zien. Als 
groepsleiding ben je in zo’n tijden veel bezig met de 
organisatorische kant. We hebben geen echte activiteiten 
maar de administratie en toekomstplanning gaat gewoon door! 
Gelukkig hebben we lieve leiding die zich inzet om de leden te entertainen met 
filmpjes en activiteiten. Zoals je binnenkort zal zien, zijn we ook op zoek naar nieuwe 
leiding voor volgend jaar. Hopelijk gaat dit ons veel helpen en kunnen we allemaal 
samen uitkijken naar een nieuw scoutsjaar vol pret! Ik mis jullie allemaal heel hard  
en hopelijk tot snel hé! 
 
 

 
  



Tekstjes Jins 

Axana 
Hoe heb ik de quarantaine beleefd? Ik vind het erg jammer dat 
dit gebeurd is. Ik had heel veel plannen en vooruitzichten die 
in het water zijn gevallen. Toch heb ik dit goed kunnen 
verwerken, zo heb ik de vakken die ik volgend jaar nog moest 
volgen nu kunnen volgen en moet ik volgend jaar dus enkel 
nog stage doen.  
Het thuis zitten is soms ook maar saai. Maar ik doe wat moet! 
Wat doe ik allemaal? Ik kook en bak veel, ik ga veel lopen en paardrijden. Nu ben ik 
vooral druk bezig met school omdat ik mijn laatste vakken volg.  
Wat heb ik gedaan voor de scouts? Ik heb vergaderd voor de pioenfeesten en ook al 
wat vragen voor de quiz proberen maken.  
 
  



Muco 
Door de coronamaatregelen waren al mijn lessen voor het rest 
van het jaar afgeschaft en moest ik alles vanuit mijn kot doen. 
Dat zorgt natuurlijk wel voor wat stress. Aan de andere kant ben 
ik nu vaker thuis met mijn broers en zus dus dat is wel fijn. 
Jammer genoeg gingen de scouts activiteiten hierdoor ook niet 
door. De Jinleiding en ik hebben een online activiteit  gedaan 
met onze leden. Dit was super gezellig en leuk. We hebben 
Pictionary gespeeld en ‘Raad het liedje’. Natuurlijk waren er wel wat technische 
probleempjes, maar omdat het zo grappig was de activiteit nog leuker. Achteraf 
hebben we nog wat liggen babbelen. 
 

 

 

 
  



Janne 
Hey liefste Pioeners 
 
Toen ik hoorde dat ons land in lockdown ging, was ik erg geschrokken. Wat met 
school? Wat met de scouts? Kan ons weekend nog wel doorgaan? Er waren veel 
dingen onduidelijk. Maar het is niet omdat we elkaar niet meer mogen zien, dat we 
elkaar niet meer kunnen zien via de computer! Les volgen gebeurt vanaf nu online 
en hetzelfde geldt voor al onze vergaderingen. Met de leiding hebben we al heel wat 
toffe spelletjes gedaan via videochat. Ook met de Jins hebben we een supertoffe 
online activiteit verzonnen. We vonden het zo jammer dat ons weekend niet kon 
doorgaan, dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Anders dan anders, 
maar het was echt wel tof! 
 
Natuurlijk is dit niet elke dag of de hele dag door het geval, dus moet ik ook andere 
dingen doen. Ik heb al vanalles gedaan: het kamp voorbereiden, totems bedenken, 
spelletjes spelen, wandelen, fietsen, De Mol kijken, veel eten en af en toe voor 
school werken. Ik heb ook een nieuwe hobby gevonden, namelijk skeeleren. Zo heb 
ik ook wat beweging op een toffe manier. Daarnaast ben ik ook op berenjacht 
geweest en heb ik heel wat nieuwe plekjes ontdekt in mijn buurt. Net een 
ontdekkingstocht! 
 
Om me al wat voor te bereiden voor kamp en om de lockdown wat leuker te maken, 
heb ik gekampeerd in mijn tuin. Da's ook echt supertof! 
 
Natuurlijk zijn er soms ook minder leuke dagen en verveel ik me wel eens. Dan kan 
ik niet wachten tot alles weer normaal wordt. Hopelijk is dit voor ons kamp begint.  
 
Een virtuele knuffel  
 
Janne 
 
 

  



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 
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