
Pioenkalenders 2020-2021 
Algemene Kalender 
De kalender met de thema’s vind je per tak terug onder deze algemene kalender. 

September: 

13/09: Startactiviteit 
27/09: Activiteit 
 
Oktober: 

11/10: Activiteit 
25/10: Activiteit 
 
November: 

08/11: Activiteit 
29/11: Activiteit – een week opgeschoven 
 
December: 

06/12: Sinterklaasactiviteit 
20/12: Activiteit 
 
Januari: 

03/01: Activiteit 
17/01: Activiteit 
31/01: Activiteit 
 
Februari: 

14/02: Activiteit 
26/02 – 28/02: Jinweekend 
28/02: Activiteit  
 
Maart: 

12/03 – 14/03: Welpenweekend + Jonggiverweekend 
13/03: Jiverfuif 
14/03: Activiteit  
28/03: Activiteit  
  



April: 

11/04: Paasactiviteit 
18/04: Spaghettidag  
23/04 – 25/04: Kapoenenweekend + Giverweekend 
25/04: Activiteit 
 
Mei: 

09/05: Uitstap 
23/05: Slotactiviteit 
 
Juli: 

10/07: valiezen binnenbrengen 
13/07 - 19/07: kamp  

 

 
 
  



Kalender kapoenen 20-21 
27/09 Hopperactiviteit    
Zoals het jaarlied vorig jaar al zei: ‘Trek je scoutshemd aan, we kiezen voor het avontuur’… Ben jij al eens bij de Hopper 

gaan winkelen voor jouw uniform? Weet jij eigenlijk wat je allemaal kan aandoen als uniform? Dat kan je allemaal 

ontdekken in onze super coole Hopperactiviteit! Samen met de leiding ga je op zoek naar de mooiste uniformstukken 

om onze eigen collectie compleet te maken. 

11/10 Brandweerman Sam  
Weet jij wie de coolste held van Piekepolder is? Het is branweerman sam. deze stoere held staat elke 

dag weer paraat om de mensen van Piekepolder velig te houden. willen jullie ons vandaag helpen om 

geel veilig te houden en net zo stoer als brandweerman sam te worden? 

25/10 De Steen van Nowan    
De steen van Nowan. Het kapoenen verhaal, Durf jij het avontuur aan? Wil je samen op 

stap gaan met Nowan en Frie om hun zusje te helpen? Kom dan zeker af want de leiding 

heeft jou hulp nodig om al de obstakels de overwinnen. Word zo een echt vriend van 

nowan en frie. 

08/11 Regenboogactiviteit    
Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, … Wat was die laatste kleur nu weer? Kom het ontdekken op de Regenboogactiviteit! 
Iedereen heeft deze mooie kleuren al eens gezien maar wij gaan ze op een andere manier leren kennen! Ik wordt al 
helemaal paars van het enthousiasme, jij toch ook?  
 

29/11 Snoezelactiviteit    
wij weten wel hoe we het beste kunnen ontspannen. met onze eigen snoezelactiviteit natuurlijk. maar er ontbreekt iets. 

wij zoeken nog kapoenen die mee tot rust willen komen met ons en om daarna natuurlijk al onze gewonnen energie er 

terug uit te spelen ;). 

06/12 Sintactiviteit     
Heb jij jouw schoen al gezet? Vandaag is het de grote dag. HIJ KOMT!  ben jij dit jaar braaf genoeg geweest om bij 

sinterklaas te komen. Of heb jij toch af en toe de kapoen uitgehangen. DAT KOMT GOED UIT! Er is nog plaats in de zak. 

Maar natuurlijk heeft sinterklaas genoeg lekkers voor iedereen bij.  

20/12 Kerstactiviteit   
De kerstboom aankleden, lekkere koekjes bakken, veel te veel eten op het familiefeest, … Wat zijn 

jouw kersttradities? Die van de kapoenen leer je zeker kennen op onze kerstactiviteit. Kerstmutsen 

zijn toegestaan!  

03/01 Knutselactiviteit    
Weten jullie wie het beste kan knutselen van de hele wereld? de kapoenen natuurlijk, maar wij willen dit ook kunnen. 

komen jullie ons vandaag helpen om ook beter te worden in knutselen en samen een prachtig kunstwerk te maken? 

17/01 Filmactiviteit     
1, 2, 3 ACTIE. Vond jij het kamp thema ook zo geweldig daarom stellen wij voor. PIOEN@THE MOVIE 2. Kom naar onze 

eigen pioen cinema en geniet van een lekker snack bij een echte Oscar waardig film. Wie weet spot je wel nog een echte 

filmster op de rode loper. 



31/02 Dino-activiteit  
Heb jij die grote voetstappen ook gezien in het zand? Wat voor een raar dier zou dat zijn… is het 

misschien een dinosauriër? Ik denk dat we met de Kapoenen eens op zoektocht gaan naar 

antwoorden! Kom jij mee zoeken naar die speciale beesten? 

14/02 Valentijnactiviteit     
Het is vandaag de dag van de liefde. Omdat wij zo een lievdevolle kapoentak zijn moeten we dit natuurlijk 

samen vieren. We zullen niet alleen de liefde maar ook onze geweldige vriendschap samen vieren. 

28/02 boerderij     
De koe zeg tiktok, de kip zegt boe, oei ik denk dat de leiding niet helemaal thuis is op de boerderij. Denk jij dat je de 

leiding kan helpen zodat zij ook echte boeren kunnen worden. Kom dan van je erf en laat zien waar die kempische 

boeren zit 

14/03 Dora-activiteit     
Dora Dora, tititi dora… Hoe gaat dat liedje ook al weer? Vandaag gaan we met Boots en Dora op avontuur! Met de 

Rugzak op zak en de Kaart in de hand gaan we raadsels oplossen en hopelijk komen we Zwieber niet te vaak tegen. Ben 

jij er klaar voor?  

28/03 Bob de bouwer     
Bob de bouwer, kunnen wij het maken? Bob de bouwer, nou en of! Kunnen jullie ook zo goed dingen 

maken als bob de bouwer? Ja? Oké, kom vandaag dan maar bewijzen dat jullie net zo handig zijn als 

bob de bouwer (of misschien wel handiger). 

11/04 Paasactiviteit     
Oei de passhaas is zijn eieren kwijt. Wij hebben hem in gefluisterd dat de kapoenen echte speurneuzen zijn. denk jij dat 

je de paashaas ken helpen kom dan zeker naar deze knots gekke speuractiviteit. 

23/04–25/04 Kapoenenweekend:cars    
Zoef… Vroem… Wat vloog daar door de bocht? Was dat nu een auto of een kapoen? 

Zouden dat die auto’s van Cars zijn, die we op kamp ook al eens tegen gekomen waren? 

Spannend zeg! Kom mee op weekend en dan gaan we samen op zoek naar het antwoord. 

Trek je snelste schoenen aan en dan gaan we raceeeen!  

09/05 Uitstap    
Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse traditie. We gaan met z’n allen op uistap. Waar zullen we dit jaar naartoe 

gaan. Om dat te weten te komen zal je nog een beetje geduld moet hebben maar we hopen dat je gezellig met ons 

meekomt. 

23/05 Slotactiviteit (Steen van Nowan)  
Zet je zonnecrème maar klaar want het zonnenfeest is daar. Ga na een jaar vol avontuur helemaal uit de bol met Nowan 

en Frie. Doe uw dans benen maar aan en gaan. 

 



Kalender welpen 2020-2021  
 

27/09 FC de Kampioenen  

Zal’t gaan ja! Man man man, miserie miserie miserie.. Ik zeg altijd: het is weer tijd 

voor een leuke scoutsactiviteit! We dompelen ons in de wereld van de kampioenen. 

Welke kampioen zal er winnen?  

11/10 Jungle Book  

De welpen en Jungle book, iets wat niet uit elkaar te halen valt. Ga mee door de 

jungle en ontdek welke dieren er allemaal op ons pad komen. Samen gaan we deze 

knotsgekke dieren leren kennen.  

25/10 Halloween  

Het einde van oktober is daar, tijd om weer even te kunnen 

griezelen. Kom verkleed in je griezeligste outfit en jaag de 

leiding maar de stuipen op het lijf. Of zullen zij jouw eerst 

bang maken? 

08/11 Harry Potter 
Kom mee naar de magische wereld van Harry Potter. Toverdrankjes maken, 
op een bezem vliegen of een gekke toverspreuk leren. Wie weet ben jij na 
deze dag een echte tovenaar!  
 
29/11 Kermis   
Kom de gezellige sfeer van de kermis opsnuiven. Allerlei kraampjes waar telkens iets 
super leuk te doen is. Kan jij de flosj vangen?  
 
01/12 Sint activiteit  
HIJ KOMT, HIJ KOMT, DIE LIEVE GOEDE SINT! Ja ja jullie hebben het goed 
gehoord, die lieve goede sint komt ook dit jaar weer bij ons langs. Ben jij een brave 
welp geweest? Of kan je maar beter rennen voor je in de zak vliegt?! Kom het 
allemaal te weten op onze sint activiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
20/12 Sprookjesboom  
Er was eens een hele bende welpen die een avontuur gingen 
beleven in het sprookjesbos. De sprookjesboom had namelijk 
vanalles in petto. Ga je mee op avontuur?  
 
 

 
03/01 Drie Koningen zingen 
Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Het nieuwe jaar is weer 
gestart en ook 6 januari is heel dichtbij. Daarom gaan de welpen drie koningen 
zingen. Haal je beste zangstem maar boven!  
 
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! 
 
31/01 Ketnet 
Ketnet, een wereld vol verschillende tv-programma’s. Heb jij ook zin om kennis te 
maken met de wereld van W817, Like me, Ghost rockers en al die andere coole 
dingen? Kom dan zeker naar de activiteit!  
 

14/02 Lolympische spelen   
Olympische spelen maar dan veel gekker, veel leuker maar vooral veel lolliger? Ja, 
dat bestaat! Kan jij uitblinken in alle disciplines? Ben jij de grappigste welp? Of de 
sterkste welp? Kom dat maar eens bewijzen dan!  
 
28/02 Paw Patrol  
Vandaag zullen we ons beste pootje voorzetten. Samen met de helden van Paw 
Patrol gaan we het onrecht tegen gaan!  
 

12/03-14/03 welpenweekend  
Het is weer zover: het weekend komt eraan! Dit jaar 
gaan we onze beste superheldkrachten bovenhalen. 
Samen met The Avengers, The Fantastic four, 
Spiderman en alle andere superhelden gaan we er 
een spectaculair weekend van maken!  
 

 
28/03 Willy’s grote verjaardagsfeest 
Hiep hiep hoera! Willy, onze welpenleider, is jarig vandaag! Om dit te vieren bouwen 
we een kei cool verjaardagsfeest. Maar om dit feest helemaal in orde te krijgen, 
hebben we jullie hulp nog nodig! 
 



19/04 paasactiviteit 
 
Eten jullie graag paaseitjes? Dan zou ik deze activiteit zeker niet 
willen missen! De paashaas is er al helemaal klaar voor, jullie ook? 
 
 
 

 
25/04 Dinosaurussen 

Vandaag gaan we terug in de tijd en zullen we ons vertoeven in een wereld 

vol dinosaurussen. Durf jij het aan om oog in oog te staan met een echte 

dino? Kom het maar eens bewijzen dan!  

 

09/05 Uitstap  
Zijn jullie die saaie Bogaard ook een beetje beu? Vandaag gaan we op uitstap! 
Bereid je maar voor op een dag vol Pioen-plezier. Wij hebben er al vast zin in!  
 

 
23/05 Boerderij 
Horen jullie de koeien al loeien en de geitjes al mekkeren. Jaja, 
dat kan, want we gaan vandaag kennismaken met het 
boerderijleven. Trek jullie boerenkleren maar aan! 
 

  



 

Kalender Jonggivers 

 

27/09 Het grote Jonggiverspel aka wie is de mol?  

Allereerst gaan we onze nieuwe 

vriendjes leren kennen, want er 

komen nieuwe leden bij! 

Vervolgens gaan we als groep 

ontdekken wie de mol is met 

korte spelletjes, pas op want de 

mol gaat saboteren! Wil je ook 

beslissen hoe de Jonggiver kreet 

de volgende jaren gaat luiden? 

Kom dan zeker om 14 uur naar 

het St.-Aloysius.  

 

 

 

11/10 Tiktok Famous 

Vandaag gaan we erachter komen welke Jonggiver of 

leiding de beste kansen heeft om Tiktok famous te 

worden! Ben jij ook benieuwd wie er hier een ster in 

is? Kom dan zeker meespelen om 14u op de St.- 

Aloysiusscouts!   

 

 

 

 



25/10 De dag van de griezeltjes  

Boo hoo! Tijd om Halloween te vieren! We zijn een 
leuke activiteit aan het voorbereiden voor 
Halloween!! Zou je graag  ons helpen om 
pompoenen te versieren en enge spelletjes te 
spelen ? Ja? Neem dan zeker jouw verkleedkleren 
mee!  
 

 

 

 

 

8/11 De Lolympische spelen  

Kom en verdedig je eigen land in de LOL-

lympische spelen! Door lollige 

opdrachten gaan twee landen tegen 

elkaar strijden om de meeste punten te 

verdienen. Lukt het jou deze gekke 

opdrachtjes uit te voeren? 

 

 

 

29/11 Geldactiviteit 

Op deze activiteit gaan we samen 

ondernemen en centjes  verdienen 

zodat wij met zen allen samen op 

weekend kunnen gaan!  

 

 

 



 

6/12 Sintactiviteit  

Zoals elk jaar komt de Sint met zijn pieten op bezoek bij 
de Pioen. Hij brengt de magie naar ons 
mee en ook veel snoepjes. Kom je ook 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/12 Kerstactiviteit  
 
De kerstman is bijna in het land en op 
de scouts gaan we dat al eens goed 
vieren! Kom jij mee doen? We maken 
er een gezellig kerstfeestje van! In 
kerstoutfit komen of je mooiste 
kersttrui aantrekken is zeker een 
pluspunt! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

13/01 Pleinspelen / gezelschapsspelen 
 
Vandaag gaan we lekker gezellig 
gezelschapsspelletjes en pleinspelletjes spelen!  

 
 
 

 
 
 



 
 
17/01 gezamenlijke activiteit : film  
 
Het is altijd leuk om een leuk filmpje te kijken om de 
stress weg te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
31/01 Vroeg geleerd, is oud gedaan 
 
Sorry ouders maar zoals je leest: vroeg geleerd, is oud 

gedaan! We gaan lekker veel puberspelletjes spelen die je 

zeker niet wilt missen. Kom jij ook af? 

 

 

 

 

14/02 Valentijnsactiviteit 

Op de dag van de liefde gaan we samen spelletjes 

spelen die rond relaties en vriendschappen gaan!  

 

 

 

 



28/02 Smokkelspel  

Een smokkelspel, hmmm… wat zou hier nu de 

perfecte locatie voor zijn? De oude lokalen of het 

Engels kamp natuurlijk. Kom jij ook naar daar om 

14 uur? Wie weet speel jij wel een smokkelaar en 

win je van de douane, of is het andersom?  

 

 

 

12-14/03 Weekend 

We gaan met zen allen 3 dagen vollop spelletjes 

spelen!  

 

 

 

 

 

28/03 Activiteit voor lekkerbekjes  

Ben je klaar om te koken ??? Met de hulp 
van de leuke leiding gaan we iets lekker 
samen koken !  Maar wat gaan we koken 
?? Mmmmmm pizza ? waffels ? een 
taartje ? wat zou het zijn ?  
 

 

 

 



11/04 Paasactiviteit 

Zie jij ze ook al? De klokken van Rome 

komen er weer aan! De paashaas komt 

er ook al aangesprongen! Misschien 

brengen ze wel wat lekkers als ze zien 

hoe leuk wij het hebben op de scouts!  

 

 

 

25/04 Stadsspel  

Tijd om een stadsspel te spelen! 
Met de hulp van de leiding gaan 
we de stad bezoeken, gaan we 
meer van de stad leren en nieuwe 
plekken  ontdekken. Wij hebben 
er al veel zin in! Jullie ook?  
 
 
 
 
 
 
 
 
9/05 Uitstap 
 
Vandaag gaan we op uitstap 

met zen alle! Verdere 

informatie over waar en 

wanneer volgt natuurlijk 

nog. Spannend! 

 
 

 



 

23/05 Slotactiviteit : waterspelletjes/ vettige spelletjes 

Wij als leiding vinden dat we tijdens het scoutsjaar het 

ook wel eens prettig vettig mogen maken! Heb jij ook 

zoveel zin om lekker vuil te worden? Trek dan zeker 

kleren aan die weg mogen na de activiteit en kom mee 

prettig vettig spelen!  

 
 
 
 
 

  



Kalender Givers 2020 - 2021 -  ‘t Zal wel zijn  
 

Zondag 27 september: Reis rond de wereld 
Weet jij welke spelletjes men in andere landen graag speelt? Als je dit wil 
ontdekken, moet je zeker naar deze activiteit komen!  
 

Zondag 11 oktober: Rad van fortuin 
Net zoals op tv gaan we aan het rad draaien om zo veel mogelijk punten te 
verdienen. Wie zou het beter doen: de leden of de leiding?  

 

Zondag 25 oktober: Halloween 
Over een paar dagen is het Halloween! Ga jij alvast oefenen door je te verkleden 
als griezelfiguur? Of ontdek je liever wat de leiding voor jou in petto heeft?  
 
 

 

Zondag 8 november: Giverpower 
Ondertussen is het scoutsjaar al een tijdje bezig en hebben we onze kreet al vaak 
meegebruld. Daarom gaan we vandaag bewijzen dat wij als Givers ook echte sterke 
scouts en gidsen zijn!  
 

Zondag 29 november: Levensweg 
Weet jij nog wat jij graag speelde toen je nog heel klein was? Of heb je altijd al eens willen weten wat 

volwassenen of ouderen graag doen? We gaan het allemaal doorlopen deze 
activiteit!  
 

Zondag 6 december: Sintactiviteit 
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint! Ook dit jaar brengt de Sint een bezoekje 
bij ons. Heb jij jouw schoen al klaargezet?  
 
 

 

Zondag 20 december: Het grote giverkerstfeest  
Moeten er nu witte of gekleurde lichtjes in de kerstboom? En welke kleur moeten de 
kerstballen hebben? Eén ding is wel zeker, gezellig wordt het wel bij de Givers! 
 

Zondag 3 januari: Goede voornemens (geldactiviteit) 
Bij het begin van het nieuwe jaar horen een aantal goede voornemens. Met onze zwerfvuilactie 
voegen we meteen daad bij deze woorden. En wat is er nu mooier dan hier ook nog eens een mooie 
cent aan te verdienen voor ons weekend? 
 

Zondag 17 januari: Filmactiviteit 
Wanneer het buiten zo koud is, slagen we een goei filmke zeker niet af. Vandaag 
kijken we gezellig samen naar een echte filmklassieker op groot scherm. 
 
 
 



Zondag 31 januari: Bowlen 
Spare? Of misschien wel ineens een strike! Het is allemaal mogelijk want de 
Givers gaan een balletje gooien op de bowlingbaan vandaag. Jij komt toch ook 
he? 
Het uur en de locatie waar we afspreken wordt later nog meegedeeld. 
 

 

Zondag 14 februari: Valentijnsactiviteit  
Liefde en vriendschap is misschien wel het mooiste wat er is. De perfecte dag dus om 
eens extra lief te zijn voor je scoutsvrienden. 
 

 

Zondag 28 februari: Stadsspel 
Tijdens deze activiteit maken we stad Geel volledig onveilig. Benieuwd wat we daar 
juist allemaal gaan uitspoken? Kom zeker ontdekken welk avontuur de leiding heeft 
uitgestippeld. 
 

Zaterdag 13 maart: Jiverfuif 
Altijd al eens zin gehad om met je scoutsvrienden een goed feestje te bouwen? Dan is dit de activiteit 
die je zeker niet wil missen. Want samen met de Jins zullen we deze zaterdag een dik feestje maken. 
Zondag zal het dan geen scouts zijn, want dan moeten we allemaal nog wat bekomen. 

 

Zondag 28 maart: Zeepkistenrace 
Ken jij het programma Te land, ter zee en in de lucht al? Heb je zelf altijd 
al eens graag een zeepkist willen maken om er nadien mee te race tegen 
andere zeepkisten? Dan mag je deze activiteit zeker niet missen.  
 
 

Zondag 11 april: Paasactiviteit 

Eten jullie graag paaseitjes? Dan zou ik deze activiteit zeker niet willen 
missen! De paashaas is er al helemaal klaar voor, jullie ook? 
 

Vrijdag 23 april - zondag 25 april: Boerenweekend 
Eindelijk is het tijd om samen op weekend te gaan. Dit jaar hebben we 
gekozen voor een boerenweekend. Ik hoor u de vraag al stellen “Een 
boerenweekend wat gaat da juist zijn?”. Wat dat precies zal zijn zal je 
zeker nog te weten komen. Wat ik je al kan zeggen is dat je dit weekend 
zeker niet wilt missen. Meer info volgt via mail.  
 

Zondag 9 mei: Uitstap 

Zijn jullie die saaie lokalen ook een beetje beu? Vandaag gaan we op uitstap! Bereid 
je maar voor op een dag vol Pioen-plezier. Wij hebben er al vast zin in!  
 

Zondag 23 mei: Vlottentocht 
De laatste activiteit van het jaar zal er eentje zijn om niet te vergeten. 
We zullen vlotten gaan bouwen aan de Nete. Hopelijk kunnen we een 
mooie tocht maken en zal ons vlot niet zinken. Trek almaar kleding 
aan dat nat mag worden!  

 
 
  



Kalender Jins 2020-2021 
 

Zondag 27 september: ‘T zal wel zijn  

Zijn jullie ook zo benieuwd naar wat het jaarthema inhoudt? Wij gaan al spelend het ontdekken! 

 

Zondag 11 oktober: Ruimte  
Altijd al gedroomd van een carrière als astronaut? Tijdens deze 

activiteit worden jullie klaargestoomd om de ruimte ingeblazen 

te worden. Jij komt toch ook?  

 

 

Zondag 25 oktober: Halloween 
Trek maar jouw engste heksen- of skeletkostuum aan want vandaag gaan we lekker griezelen. Het is 
bijna Halloween en dat moet zeker en vast gevierd worden! 
 
 

Zondag 8 november: Reis rond de wereld 
Ontdek met ons de wonderen van onze oh zo mooie wereld! 
 
 

Zondag 29 november: de 4 seizoenen 
De herfst maakt plaats voor de winter dus draait deze activiteit rond de seizoenen. Wat is jou 
lievelings seizoen?  
 
 

Zondag 6 december: Sintactiviteit 
Lieve Jins, hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal super braaf 
geweest want, zoals je misschien al kan raden, vandaag komt 
de Sint! Smeer jullie zangstem al maar in zodat we de mooiste 
liedjes kunnen zingen voor de Sint en zijn pieten.  
 
 
 
 
 
 

Zondag 20 december: Kerst 
Ho-ho-ho! Mooiste tijd van het jaar is weer aangekomen! Samen gaan we dit vieren door spelletjes 
te spelen in een kerstsfeer. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Zondag 3 januari: nieuwjaarsbrieven maken 
Nieuwjaar is nog maar net voorbij maar dat weerhoud ons niet te knutselen. En wat past er nu      
goed bij nieuwjaar? Inderdaad! Een nieuwjaarsbrief.  
 
 

Zondag 17 januari: Filmactiviteit 
Vandaag mogen jullie in jullie meest comfortabele kleren naar de scouts komen,we gaan  
namelijk een supergezellige, cozy filmnamiddag houden. Voor één keer zijn dekentjes toegestaan! 
Welke film we gaan kijken blijft natuurlijk nog een verrassing. 
 

 

Zondag 31 januari: valentijnsactiviteit (geld activiteit)  
Valentijn is in zicht! En er niets beter dan je liefde voor je vriendin of vriend te 
vieren. Dit gaan wij ook doen. En het is geen valentijn zonder snoep en chocola. 
Wij gaan de liefde verspreiden door Valentijnzakjes te maken. 
 
 
 

Zondag 14 februari: Kamp Waes 
Heeeey hop! Heeeeey hop. smeer die beentjes al maar in en vergeet je camouflage outfit zeker niet! 
Want vandaag gaan we ons helemaal inleven in de wereld van Kamp Waes! 
 
 

Vrijdag 26 - Zondag 28 februari: Weekend 
JOEPIEEEEEE! Weten jullie waarom wij zo blij zijn? Omdat we 
deze keer niet één maar wel drie dagen na elkaar scouts 
hebben! Bereid jullie maar voor op het tofste Jinweekend 
van het land. We kunnen jullie al verklappen dat het thema 
'Disney' is, de rest blijft voorlopig nog geheim.      
 
 

ZATERDAG 13 maart: Jiverfuif 
Het ALLERLEUKSTE feestje is terug in het land. Jaja, de Jiverfuif is er weer! Schud je dansbenen al los! 
Opgelet: deze zondag is er geen activiteit. 
 
 

Zondag 28 Maart: Zwemmen  
Water, water, water en de rest komt later. Tijdens deze activiteit gaan wij gezellig relaxen in het 
zwembad. Dus vergeet zeker je zwemgerief niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Zondag 11 april: Paasactiviteit 

Als jullie heel goed luisteren, horen jullie vandaag misschien wel in 

de verte een klok! Huh, een klok?!?! Ja hoor, je leest het goed, 

vandaag komen de Paashaas en Paasklokken langs! 

 

 

Zondag 25 april: Verjaardagfeestje 

Vandaag zijn er twee van de leiding jarig! Dat gaan we natuurlijk 
dubbel en dik vieren! 
 

 

Zondag 9 Mei: uitstap 
Ook dit jaar gaan wij met de Pioen op uitstap. Meer info hierover volgt nog.  
 

Zondag 23 mei: Slotactiviteit 
Jammer genoeg is het vandaag al de laatste activiteit van het scoutsjaar… :( We gaan het jaar 
afsluiten met een zeer grote uitdaging. Benieuwd wat deze uitdaging is? Kom dan zeker naar de 
scouts.  
 

 
 
 
 


