Akabe De Pioen

Nieuwsbrief
Lieve leden, ouders
en sympathisanten
Met de krachtige woorden “T zal wel zijn” begonnen we met veel
goesting en energie aan het nieuwe jaar. In het jaarthema rond
mentaal welzijn draait het vooral om er zijn voor elkaar. Samen
dingen doen en onze avonturen beleven. Helaas werd dit fysiek
samenzijn al snel weer wat beperkter. Maar hierdoor lieten we
ons niet uit het veld slagen! We bleven er volledig voor gaan
maar dan met een beetje meer regels en iets minder contact. We
willen dan ook iedereen bedankten om zich elke keer weer aan
te passen aan de snel opvolgende maatregelen. Hoewel dit voor
niemand makkelijk was, hebben jullie dit altijd zonder problemen
heel goed gedaan.
Dikke merci van de leiding!!!

Kalender
Nu de situatie rond de corona er alles behalve goed uit ziet, was het niet meer haalbaar
om onze activiteiten in het echt te laten doorgaan. In Geel worden voorlopig alle
activiteiten (voor alle leeftijden) in het jeugdwerk verboden. Een beslissing die wij
enorm spijtig vinden, maar wel een waar we ook volledig achter staan. Op deze manier
kunnen wij als scouts ook mee bedragen in de strijd tegen het virus en hopen we snel
weer op een veilige manier te kunnen samen komen. En je moet er niet aan twijfelen
hoor, als het zover is hoor je ons ongetwijfeld weer aankomen!
Tot binnenkort!

Online activiteiten
Totdat we weer kunnen samen komen zullen we
weer overschakelen naar online activiteiten.
Benieuwd wat de leiding allemaal in petto heeft voor
jullie? Volg dan zeker onze uitdagingen op de fb
pagina of op de site.
Site: depioen.be
Facebook: https://www.facebook.com/AkabeDePioen/
PS. Vergeet je uniform niet aan te doen he ;)

Verslagen
Zondag 13 september
Kapoenen: Startactiviteit
Het is zo ver het nieuwe scoutsjaar stond
weer voor de deur. De kapoenen waren
weer helemaal klaar voor de start van weer
een zot jaar. We starten direct met onze
nieuwe leiding. Die leken wel een beetje
raar in het begin maar tijdens de activiteit
hebben we ze beter leren kennen en wij zijn
het met de kapoenen eens dat we het wel
een jaar willen uitzitten met hen. (Stiekem
hebben wij kei veel zin in). We kregen het
facebookprofiel te zien van de leiding we
moesten allemaal spelletje doen zoals zakdoek leggen en 1.2.3 piano hierdoor kunnen
we weetjes verdienen die we dan bij de juist leiding moesten plakken. Wist je dat
bosbok grote fan is van cars of dat Hasse nu al uitkijkt naar op kamp in een tent slapen.
We sloten deze eerste activiteit af in onze vertrouwde omgeving de SPEELTUIN!!

Welpen: Startactiviteit
Vandaag was onze eerste activiteit, het was
dus ook de eerste keer dat we onze nieuwe
leiding leerde kennen. We moesten allerlei
spelletjes spelen zoals tik tak boem en 123
piano. Na dat we een spelletje hadden
gespeeld kregen we weetjes over onze
leiding. We moesten gokken van welke
leiding het weetje was. Dit was soms best
wel moeilijk. Sommige weetjes telde ook
voor meerdere van onze leiding dus dat
maakte het extra moeilijk. Dan konden we
ons vieruurtje gaan eten, maar eerst moesten we natuurlijk onze handen gaan
wassen. We mochten ook zeggen welke thema’s we heel leuk vinden zodat de leiding
die dit jaar kan gebruiken. Op het einde hebben we de laatste weetjes nog gedaan en
dan zijn we terug naar huisgegaan. Het was een geslaagde eerste activiteit.

Jonggivers: Startactiviteit
Het nieuwe scoutsjaar is weer van start gegaan! Voor de leden en leiding van de
jonggivers was dit een totaal nieuw begin in een totaal nieuwe groep! En tof dat dit
was, wij hebben elkaar beter leren kennen aan de hand van kennismakingspelletjes
zoals kiekeboe, rotte eieren, spinnenweb, bladsteenschaarrace. Wij kijken er al naar
uit om de andere nieuwe leden te leren kennen en wij kijken ook erg hard uit naar
het nieuwe jaar! Let’s gooooo!

Givers: Startactiviteit
Nu de vakantie voorbij was, was het tijd
voor de eerste scoutsactiviteit van het jaar.
Door de corona was deze startactiviteit
anders dan andere jaren. Zo startten we
meteen al in onze nieuwe tak met onze
nieuwe leiding. Omdat de nieuwe leiding en
de leden elkaar beter wilden leren kennen
hebben we enkele kennismakingsspelletjes
gespeeld. Zoals bv een spinnenweb
maken. Hierbij moest iedereen een bol wol
naar elkaar gooien en een stukje wol
vasthouden om zo een spinnenweb te creëren. Wie de bol wol had moest zichzelf dan
voorstellen. Na elke opdracht kregen de leden weetjes van de leiding. Op het einde
als ze alle weetjes gekregen hadden moesten ze uitzoeken welke weetjes van wie
waren en met deze weetjes het papieren facebookprofiel van hun nieuwe leiding
aanvullen.

Jins: Startactiviteit
Het scoutsjaar is terug begonnen! Met volle
enthousiasme ontving de nieuwe leiding de Jins.
Door het goeie weer hebben we heel de dag
buitensgespeeld. De leden moesten spelletjes
spelen zodat ze zichzelf konden voorstellen en
de andere leden beter leerden kennen. Als ze
een spel goed hebben gespeeld kregen ze een
willekeurig weetjes over de leiding. De Jins
moesten dan samen overleggen en raden over
wie het weetje ging. Als het fout was moesten ze verder overleggen, als ze het juist
hadden mochten ze het weetje plakken onder de juiste foto. Na een lange dag
spelletjes spelen en weetjes raden kregen de leden nog brieven die later verstuurd
waren na het kamp. Wat een fijne eerste activiteit!

Zondag 27 september
Kapoenen: Hopper-activiteit
Vandaag hebben we mario leren kennen.
Hij wil dit jaar graag meespelen met de
kapoenen maar had een klein probleem. Hij
had nog geen uniform en wou dit graag
hebben. Natuurlijk hebben de kapoenen
mario goed geholpen. Als eerste hebben
we elkaar wat beter leren kennen. Hiermee
verdiende we meteen al een das voor
mario. Daarna konden we samen spelletjes
beginnen spelen en mario werd meer en
meer een echte scout. nadat mario een
das, hemd, tshirt, trui en zelfs scoutsokken
had konden we ons nog even gaan uitleven op de speeltuin.

Welpen: FC de Kampioenen
Wat een activiteit spelen lache en gek doen
staat bij de welpen aan de top. We zijn de
dag gestart met een onze mooie welpen
kreet iedereen zong super luid mee, de
leiding was trots. Daarna begonnen we aan
de activiteit we speelde ganzen borden met
het thema van FC de kampioenen. we
deden verschillende opdrachten en
spelletjes.
We
begonnen
met
kennismakingen spelletjes om elkaar beter

te leren kennen en daarna maakte we een kleren ketting en speelde we 123 piano na
dat waren we een beetje moe en gingen we wat drinken en een vieruurtje eten. Toen
we uit gerust waren gingen we even in de speeltuin ravotten. We waren bijna uit
gespeeld en gingen we onze leiding laten zien hoe goed we onze welpen kreet
kenden. De leiding was trots en blij dat we het goed kenden. Dan was het tijd om
afscheid van onze super toffe leiding en terug naar mama en papa te gaan.

Jonggivers: Wie is de Mol?
Vandaag hadden de Jong-givers plezier
tijdens de “Wie is de Mol?” activiteit. Ze
kregen in het begin van de activiteit te
horen wie de mol was, de mol kon dan
mollen tijdens de opdrachtjes. Dit waren
bijvoorbeeld op huisnummer gaan staan
zonder te praten, stoelen in een cirkel
zetten zonder te zien. Wat heeft die mol
toch goed kunnen mollen want niemand
kon raden wie het was. Na deze activiteit
gingen we met onze splinternieuwe tak een
gloednieuwe kreet maken. Na enkele voorstellen en goed oefenen hebben we een top
exemplaar gemaakt. Heel trots dat we op onze kreet zijn! Er was nog een klein beetje
tijd over en die hebben we opgevuld met nog wat actieve spelletjes.

Givers: Reis rond de wereld
De Givers hebben tijdens deze activiteit
bewezen dat ze echte ontdekkingsreizigers
zijn! Aan de hand van een wereldkaart en
een plattegrond van de lokalen moesten we
erachter komen waar iedere speluitleg
verstopt zat. De punten op de wereldkaart
kwamen overeen met een plaats op de
lokalen en zo kon het zoeken beginnen.
Het eerste land waar we langs gingen was
Nederland. Omdat Nederlanders vaak
nieuwsgierig zijn, hebben we hier elkaar
beter leren kennen. Vervolgens moesten
we op zoek gaan naar Noord-Korea. Hier
mag je niet alles zeggen, dus daarom
speelden we een spel waarbij we niet
mochten praten. We moesten op een rij gaan staan volgens de eerste letter van onze
naam, leeftijd en grootte. Het was niet altijd even makkelijk, maar het is ons gelukt!
Dan was het tijd om naar China verder te reizen. Hier speelden we Chinese voetbal.
Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk waren onze leiding Lien en onze
nieuwe leiding Rawad gewonnen. Het volgende land waarnaar we op zoek gingen

was Kazachstan. Hier speelden we ‘boer kom om je land’. De boeren (tikkers) hebben
hun uiterste best gedaan om hun veld te bewaken en indringers weg te jagen.
Na al deze spelletjes was het tijd om even uit te rusten. We genoten van het vieruurtje
en een glaasje water om daarna onze tocht weer verder te zetten. Dit keer reisden we
af naar Spanje. Hier speelden we ‘levende petanque’ om ons even op het strand te
wanen. Hierbij moesten we geblinddoekt zo dicht mogelijk bij een van de Givers gaan
staan. Af en toe liep iemand de verkeerde kant uit (meestal de leiding), maar voor de
rest lukte het best goed! Dan was het alweer tijd voor onze laatste doorreis. Om af te
sluiten gingen we naar Soedan. Hier speelden we kokosnotenroof. We gooiden al
onze energie in de strijd om als eerste de kokosnoot te bemachtigen. En dan was het
weer tijd om naar België terug te keren, de kreten te doen en naar huis te gaan.

Jins: ’t Zal wel zijn
Vandaag maakten de Jins kennis met het
nieuwe jaarthema. Het jaarthema draait om
het mentaal welzijn van een scouts of gids.
En communicatie is key om je goed in je vel
te voelen. Dus wij focusten ons op het
vertrouwen op elkaar door goed te luisteren
naar elkaar. Zo hebben we bijvoorbeeld
blinde
pictionary
gespeeld.
De
geblinddoekte moest insctructies volgen van de andere leden over hoe hij iets moest
tekenen. Daarna mag hij de blinddoek afzette en raden wat hij zelf heeft getekend.
We hebben ook een spel gespeeld waarbij iedereen geblinddooekt werd en op het
veld werd gezet. Dan moest 1 persoon die niet geblindoekt was zeggen hoe de rest
moest lopen zodat ze in allemaal in een afgebakend vierkant zouden lopen. Op het
einde hebben we samen het jaarlied beluisterd en het jaardansje geleerd.

Zondag 11 oktober
Kapoenen: Brandweerman Sam
Vandaag
hebben
de
kapoenen
brandweerman sam geholpen door water te
verzamelen om een vuur te kunnen
blussen. Dit deden we door super leuke
spelletjes te spelen. Als eerste speelden we
tik tak boem met een brandweerhelm.
Hiermee verdiende we meteen al een
laagje water. Daarna hebben we als echte
brandweermannen gevoetbald. Nadat we
een race hebben gedaan op de grote
glijbaan en een zakspringrace was het tijd
om te bewijzen dat we even sterk zijn als echte brandweermannen. Samen hebben
we getouwtrekt tegen de leiding. Hiermee bewezen de kapoenen dat ze super sterk
waren. gelukkig hebben de kapoenen met al deze spelletjes genoeg water verdient en
was de hele emmer vol.

Welpen: Jungle Book
Vandaag leerden de welpen de figuren uit
Jungle book kennen. Akela, Raksha, Chill,
Ikki en Rikki-tiki-tavi deelden hun leukste
spelletjes. Zo speelden we onder andere
wolfje, wolfje hoe laat is het? Dassenroof
en Rikki-tiki-tavi zegt. Zelfs de regen kon
ons niet tegenhouden! Ook binnen kon de
verkenning van de jungle verder gaan. Om
de dag af te sluiten gingen we nog zoals
aapjes spelen in de speeltuin. Het werd een
toffe trip door de jungle!

Jonggivers: Tiktok Famous
Vandaag speelde de jonggivers in teken
van tiktok. Ze hebben een paar dansjes
gedaan en wat gezongen en zich hierbij
verkleed. We hebben ook wat leuke
ontwerpjes getekend. Maar tiktok is niet
alleen maar mooi zijn en dansen. Neen.
Tiktok is ook brut. Daarom hebben we
een leuk parcours in modder en gras
gedaan waarbij de leden over en onder
tafels en banken moesten kruipen.
Daarna hebben we voetbal zonder
regels gespeeld. Lekker brut maar
oohhhhh wat was het tof!

Givers: Rad van fortuin
En draaien maaaaar … Vandaag draaiden we aan het rad alsof
ons leven ervan af hing. Onze eerste opdracht was al meteen
niet van de makkelijkste. We moesten het terrein oversteken
met maar net genoeg krukken om iedereen op te laten staan.
Na een moeizame start stelde de leiding ons voor een
gewaagde keuze. Ofwel stopten we in de helft voor de helft van
de punten, ofwel gingen we door tot het einde. Als echte
doorzetters gingen we dan ook gewoon door. Na een tijd ging
het zelfs nog vlot ook.
Hoog tijd voor een volgende opdracht. Het rad koos voor een
wedstrijd tussen de leden en de leiding. In 2 teams moesten ze
tegen elkaar proberen om ter snelst 10 pingpongballetjes in een
emmer te gooien. We draaiden nog een stoelendans, maakten een levend schilderij
en legden een klerenketting nu het nog mooi weer was.
Ah ja, we zouden het nog bijna vergeten maar terwijl we zo ons best deden, moesten
we onze kat goed bewaren. Als de leiding deze kon afpakken en op het einde in hun
bezit had, dan waren zij sowieso gewonnen. Dat zorgde op het einde nog voor een
heus zottekesspel. Hierbij hielden de Givers hun leiding goed voor de gek.
Wees er maar zeker van dat we jullie nog wel eens een keertje terug pakken!

Jins: Ruimte
Vandaag gingen we de ruimte in met een
ruimteschip! Om te weten wie de beste
ruimtevaarder
is
deden
we
een
zenuwslopende ladderrace... na een
vermoeiende strijd hebben we gezellig een
4 uurtje gegeten waarna we de overwinning
vierde met wat leuke dansen!

Zondag 18 oktober
Kapoenen: Totemisatie en belofte
Klein maar dapper, voor één keer schreeuwden we dit nog eens met de kapoenen
van vorig jaar. Vandaag was het tijd om onze kapoenenbelofte van op kamp in te
halen. Maar natuurlijk zijn we begonnen met dat waar we het allerbeste in zijn, onze
energie kwijtspelen zoals echte kapoenen.
Daarna was het tijd voor het serieuze deel. We begonnen met het boek van Hazeltje
“Raad eens hoeveel ik van je hou”. Na dit verhaal konden we samen besluiten dat
vrienden het allerbelangrijkste zijn. Niets mooier dan te beloven dat we vrienden
zullen zijn toch?
Tijdens de ceremonie zongen we samen het lied vrolijke vrienden. Daarna ging onze
bundel takken op het kampvuur en deden we onze kapoenenbelofte:
Zoals bij echte vrienden kan ook bij ons een kleine ruzie wel eens voorkomen.
Het belangrijkste dat we geleerd hebben is dat we het daarna weer bijleggen
en samen kunnen verder spelen.
Wij, de Kapoenen, beloven dan ook als echte vrienden te zijn voor elkaar.

Welpen: Totemisatie en belofte
Eindelijk was het zo ver de totemisatie. Al van op
kamp zaten de welpen in spanning om hun beloften
te mogen doen en niet meer te moeten zwaaien
naar de vlag. Het was dit jaar een extra speciale
editie. Omdat er vanaf volgend jaar veel welpen
over gaan naar de nieuwe tak jonggivers. Moest
elke welpen een beloften doen sommige zelf hun
eerste en tweede beloften samen.
Het was blij weer zien met onze oude leiding en
leden. Om kennis te maken me de beloften speelde
we eerst tikkertje beloften. Zo konde we al een oefen
om onze belofte groet te doen. Hierna kregen wij een
interessante uitleg over wat onze belofte betekend
en hoe dit in zijn werk gaat. Zo hebben we samen de
beloften tekst opgezegd en de welpenwet. Hierna
was het tijd voor het echte werk. Onze beloften schrijven. We zochten allemaal een
plek uit waar we op ons gemak zaten. En zo kwam onze beloften tot stand. Hierna
mochten wij onze beloften nog mooi versieren.
Om af te sluiten mochten we van de leiding spelen op de hoge zandbergen. En dan
was het zo ver de start van totemisatie.
SPANNEND!

Jonggivers: Totemisatie en belofte
Wij speelden voor één keertje nog eens met de Welpen mee!

Givers: Totemisatie en belofte
Joepie, nog voor één keertje onze oude tak
terug zien! Voor sommige was het misschien
al van op kamp of nog langer geleden voor
ze de givers of leiding van vorig jaar zagen.
En dan nog wel op zo’n speciale dag! We
speelden spelletjes en genoten van het toch
wel mooie weer terwijl Sanela en Liv hun
belofte gingen voorbereiden. Daarna werd
het beloftelied geoefend terwijl Jan, Elke,
Nona, Jarne en Koen de laatste puntjes op
de i zetten voor de totemisatie. Voilà, de
Givers waren helemaal klaar voor de ceremonie! Als eerste keken we hoe de
Kapoenen en Welpen een mooie belofte deden. Met een knisperend kampvuur erbij
was dat zeer gezellig. Dan was het de beurt aan de Givers en de Jins, spannend!
Gelukkig ging de belofte van Sanela en Liv heel vlot. Dat hebben ze echt goed gedaan
. Na een mooi verhaal stonden de zenuwen gespannen en konden de totems
uitgedeeld worden. Proficiat Streepmuis, Lieveheersbeestje, Capitano, Petsjora en
Kroonsifaka!

Jins: Totemisatie en belofte
Het is vandaag totimisatie! Voor de ceremonie begon, hebben we allemaal spelletjes
gedaan waarbij we dieren moesten naspelen. Zo mochten we zo luid mogelijk brullen
als een leeuw en mochten we als leeuwentemmer achter iemand anders lopen. Dan
hebben we eventjes gevideochat met Annelien en Rob omdat zij er niet bij konden
zijn.

Zondag 25 oktober
Kapoenen: De Steen van Nowan
Vandaag kregen de kapoenen een kaart
van de Bogaard met allemaal gekke
diertjes op. Een konijn, een bosmuis, een
eekhoorn, wie zijn dat allemaal? Tijd om op
ontdekking te gaan! Bij Petro Eekhoorn
verzamelde we muntjes zoals eekhoorns
doen met nootjes. Bij Veva Bosmuis
leerden we een parcours afleggen zoals
echte bosmuisjes kunnen. Bij Xebo zochten
we punten in zijn hoge toren en bij Kerrie
Konijn gingen we alle uithoeken van de
speeltuin
ontdekken.
Onze
eerste
zoektocht was zeer spannend, hopelijk gaan we vaker met Nowan opweg!
Marc de Bel heeft het boek ‘De Steen van Nowan’ geschreven voor kapoenen. Het is
een mooi voorleesverhaal waarin Nowan en zijn vrienden heel wat avonturen
beleven. Samen met de kapoenen gaan we deze avonturen beleven doorheen het
scoutsjaar.

Welpen: Halloween
Vandaag kregen de welpen een brief van de
heks. De heks zit namelijk in quarantaine. Om
mensen toch te kunnen betoveren tijdens
halloween heeft ze een echte heksensoep
nodig. En ze vraagt aan de welpen om
spelletjes te spelen om ingredienten te
verdienen om de heksensoep te maken.
Het eerste spelletje dat we speelden was
omgekeerd verstoppertje waarbij een iemand
zich moet gaan verstoppen en de rest deze
persoon moet gaan zoeken. We deden
allemaal ons best tijdens dit spelletje en zo
verdienden we modder om in onze heksen
soep te doen.
Het volgende spelletje dat we speelden was
drakenstaart waarbij iedereen in een kring
gaat staan en er twee kinderen in het midden
achter elkaar staan de bedoeling is dat de
kinderen de achterste persoon van de kinderen in het midden van de kring er
aangooien. Nadat we de draak verslagen hadden verdienden we zand voor in onze
heksensoep.

Na het spelletje drakenstaarten was het all tijd voor het vieruurtje omdat het een
halloweenactiviteit was kregen de welpen echte halloweensnoepjes als vieruurtje en
gesmaken dat dat heeft!
Nadat we onze vieruurtje ophadden speelden we nog een spelletje voetbal waarna we
gras voor in onze heksensoep verdienden.
Nu hadden we alles en konden we de soep gaan mixxen en bezorgen aan de heks!
goed gedaan welpen! omdat we zo goed meespeelden mochten we nog eventjes
spelen in de speeltuin wat een fijne dag!

Jonggivers: De dag van de griezeltjes
De jonggivers hebben vandaag een leuke
activiteit gehad. Vandaag was onze
halloween activiteit en iedereen was
verkleed.
We
hebben
vandaag
verschillende spelletjes gespeeld zoals:
Vind de rammelaar: De leiding hebben een
rammelaar verstopt rond het lokaal en de
jonggivers moesten de rammelaar vinden.
Maakt een mummy: ze werden verdeeld in
koppels en een van de twee jonggivers
moest ingewikkeld worden in wc papier. 1,2,3 spookie: Dit spel is een variant van 1,2,3
piano, het verschil is dat ze moesten spookie gebaren doen. Tikkertje boooo en night
bowling. Als het spel of de opdracht goed uitgevoerd was dan hebben ze jetons
gekregen, met deze jetons konden ze materialen “kopen” om hun pompoen te kunnen
versieren. Na het 4 uurtje zijn ze begonnen met de versiering van hun pompoenen.

Givers: Haloween
Bij Halloween hoort natuurlijk het uithollen
van een pompoen. Maar op welke manier
lukt dit nu het beste? Dat gingen de Givers
ontdekken.
We speelden verschillende spelletjes om
zo telkens een ander materiaal te
verdienen. Na ons eerste spelletje kregen
we een aantal tandenstoker. Nadat we
merkten dat dit toch niet ideaal was
speelden we meer en meer spelletjes. Zo
verdienden we nog rietjes, wasknijpers, koffielepeltjes en uiteindelijk een soeplepel en
een hamer.
Maar we speelden niet alleen voor de materialen. De tijd die we kregen voor het
uithollen was ook maar beperkt. Daarom deden we af en toe eens een wedstrijdje
tegen de leiding. Als de Givers konden winnen (wat telkens het geval was)
verdubbelde de tijd die ze kregen. Zo versloegen de Givers hun leiding in een
wedstrijdje estafette, gevangen door de spinnen en een partijtje zwerkbal.
Gelukkig was alle moeite niet voor niets. Onderaan in de pompoen zaten snoepjes
verstopt die we met heel veel plezier oppeuzelden.

Jins: Halloweenactiviteit
Het is bijna Halloween en dat hebben we
geweten! Vandaag werden de Jins
verdeeld in twee groepen: de heksen en de
vampieren. Ze namen het op in een echte
slechteriken-battle om te zien wie de grootste
slechteriken zijn. Slechteriken moeten geluk
hebben, daarom begonnen we met een bladsteen-schaarrace. Hierbij moesten de heksen
en de vampiers zo snel mogelijk bij de andere
groep geraken door te winnen met blad-steenschaar (ook wel gekend als schaar, steen,
papier). We eindigden met 2-1 voor de
vampieren. Daarna moesten de leden
bewijzen dat ze zichzelf kunnen verdedigen.
Dit deden we met een spelletje dood-levend.
Na talloze pogingen van Maxime en Sam om
de heksen te redden, hebben de vampieren
toch gewonnen. Na deze spannende match
gingen we verder met vlaggenroof, want een slechterik moet ook snel kunnen zijn.
Elke heks en vampier kreeg een cijfer van 1 tot 6 toegewezen. Joachim riep telkens
een van deze zes cijfers: de heks en de vampier met dat cijfer moesten dan zo snel
mogelijk de heksenhoed in het midden van het veld naar hun kamp brengen zonder

getikt te worden. Bij dit spel maakten de heksen een forse inhaalbeweging waardoor
de tussenstand gelijk was. Tenslotte deden we nog een Halloweenquiz om de slimheid
van de leden te testen. Hierbij waren zowel de vampieren als de heksen even sterk.
We kunnen dus besluiten dat zowel de vampieren als de heksen even grote
slechteriken zijn. Na deze quiz zat het er jammer genoeg weer op voor vandaag en
was het tijd om naar huis te gaan.
Hopelijk tot snel!

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.
Thomas Vandesande: 0485 86 97 39
Stijn Van Delm: 0493 49 56 35

