
Lieve leden, ouders en sympathisanten 
Ondanks dat we met veel goede moed en nog meer goesting aan het jaar waren 
begonnen, moesten we noodgedwongen weer stoppen met onze activiteiten. Sinds 
januari hadden we het positieve nieuws dat we beetje bij beetje weer konden starten. 
Jammer genoeg heeft nog niet iedereen de kans om er bij te zijn op onze “real life” 
activiteiten. Om die reden is er elke zondag naast de fysieke activiteit ook nog 
steeds een online activiteit voorzien. Zo kunnen we ondanks de afstand toch 
allemaal samen onze scoutsmomenten beleven. In deze nieuwsbrief lees je wat we 
zoals beleefden sinds onze heropstart. 

Kalender 
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van april tot en met mei. 
De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld. 

Kapoenen 
Zon 11/04: Paasactiviteit  

Oei de paashaas 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. 

Vrij 23/04 – Zon 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!  

Let op: Of het weekend zal doorgaan, en onder welke vorm, hangt af van de 
maatregelen op dat moment. De Kapoenenleiding zal hier tijdig over communiceren 
met de ouders.  
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Zon 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. 

Let op: De uitstap is afhankelijk van de maatregelen op dat moment. De leiding zal 
hier tijdig over communiceren met de ouders.  

Zon 23/05: Slotactiviteit  

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 dansbenen maar aan en gaan.  

Welpen 
Zon 11/04: Paasactiviteit 

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

Zon 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!  

Zon 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!  

Let op: De uitstap is afhankelijk van de maatregelen op dat 
moment. De leiding zal hier tijdig over communiceren met de 
ouders. 

Zon 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!  

  



Jonggivers 
Zon 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!  

Zon 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?  

Zon 09/05: Uitstap 

Vandaag gaan we op uitstap met z’n alle! Verdere informatie 
over waar en wanneer volgt natuurlijk nog. Spannend! 

Let op: De uitstap is afhankelijk van de maatregelen op dat 
moment. De leiding zal hier tijdig over communiceren met de 
ouders.  

Zon 23/05: Slotactiviteit waterspelletjes en vettige spelen  

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!  

Givers 
Zon 11/04: Paasactiviteit  

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

Vrij 23/04 – Zon 25/04: 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.  

Let op: Of het weekend zal doorgaan, en onder welke vorm, hangt af van de 
maatregelen op dat moment. De Giverleiding zal hier tijdig over communiceren met 
de ouders.  



Zon 09/05: 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! 

Let op: De uitstap is afhankelijk van de maatregelen op dat 
moment. De leiding zal hier tijdig over communiceren met de ouders. 

Zon 23/05: 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!  

Jins 
Zon 11/04: 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! 

Zon 25/04: Verjaardagsfeestje  

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

Zon 09/05: Uitstap  

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

Let op: De uitstap is afhankelijk van de maatregelen op dat 
moment. De leiding zal hier tijdig over communiceren met de 
ouders. 

Zon 23/05: 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.  

 

  



Verslagen 
Zondag 31 januari 

Kawellen: Ketnet 
Na een aantal weken rust waren de Kapoenen en 
de Welpen volledig opgeladen om terug 
knotsgekke avonturen te beleven op de scouts. Zo 
was Kentnet al hun programma’s kwijtgeraakt. De 
ketnet wreppers hadden de hulp van de Kapoenen 
en de Welpen nodig om hun programma’s terug te 
krijgen. Dit konden ze doen door verschillende 
opdrachten te volbrengen zoals: een parcour 
afleggen, met zen allen het logo van Ketnet 
maken,... Ook moesten de Kawellen spelletjes 
spelen zoals 123 fotomodel, het A-spel, wolfje 
wolfje hoe laat is het,... Alle opdrachten werden 
super goed uitgevoerd en de ketnet wrappers 
kregen met onze hulp al hun programma’s terug. 
Dit leuke nieuws vierden we door nog even in de 
speeltuin te spelen. Het werd een leuke dag.  

  



Zondag 14 februari 
Kapoenen: Olympische liefdesspelen 

De Kapoenen hebben zich verzameld 
om de gouden medailles te winnen in 
verschillende disciplines op de 
Olympische spelen van 2021. Dit jaar 
was geen gewone editie maar door het 
prachtige weer was het een heuse 
wintereditie mét sneeuw! Beladen met 
sleeën, wanten en mutsen zijn de 
Kapoenen in de strijd gesprongen. Om 
te beginnen, hebben we de olympische 
fakkel in een estafetterace door-
gegeven. Zo waren we meteen opge-
warmd! Daarna was het tijd om onze werptechnieken aan te scherpen. Zoals echte 
cupido’s schoten we pijlen met verf af op een hartje. Ook hier waren de Kapoenen 
echte helden in. Tijd voor een onderbreking! We trokken met de slee de berg op en 
genoten van enkele snelle ritjes naar beneden. Daarna speelden we nog tikkertje en 
gingen we verspringen om onze twee laatste medailles binnen te slepen. Na al die 
energie op te doen, was het tijd voor wat energie binnen te krijgen. Vieruurtjes tijd dus! 
Nu we helemaal opgepept zijn van de lekkere wafel, kunnen we nog gaan schuiven 
op de berg.  

Welpen: Olympische liefdesspelen 
We speelden als echte topatleten en 
omdat het Valentijn was echte 
olympische Valentijn spelen. Het had 
gesneeuwd maar dat hield ons niet 
tegen om onze atletische talenten te 
laten zien. Met sjaals en mutsen aan 
gingen we de strijd aan. Per spelletje dat 
we speelden verdienden we een echte 
gouden medaille. We begonnen met een 
Olympische vlam-estafette waarbij we 
met een fakkel rond een groot hart 
moesten lopen en telkens de fakkel 
moesten doorgeven. Nadat we als echt Olympianen de vlam rondbrachten gingen we 
verspringen. We gingen achter een lijn staan en sprongen zo ver als we maar konden. 
Nadat we vergesprongen hadden hebben we onze werptechnieken getoond door een 
met verf besmeurde spons aan een speer tegen een hartje te gooien. Nadat we alle 
medailles verdient hadden aten we ons vieruurtje en mochten we zoals op de echte 
winter spelen met de slee van de berg bobsleen 

  



                                Givers: Valentijnsactiviteit 
Net vandaag, op de dag van de liefde en 
vriendschappen, konden we eindelijk voor de eerste 
keer weer samenkomen voor onze activiteiten. 
Valentijn wil natuurlijk ook zeggen dat Cupido een 
heleboel werk te doen heeft. We leerden dat als 
verliefde koppeltjes willen vrijen, ze dit met een 
condoom moeten doen. Dit zorgt ervoor dat er geen 
kindjes van komen en ook voor de veiligheid. Maar 
genoeg over dat serieuze liefdesgedoe. Tijd om 
Cupido een handje te helpen. Door verschillende 
spelletjes te spelen konden we condooms verzamelen. 
Zo speelden we Kat-en-muis, Tienbal, voetbal, … . Op 
die manier hebben we de druk op Cupido zijn 
schouders een pak lichter kunnen maken. 

Tijd voor een vieruurtje om weer wat energie op te 
doen. Omdat we ons niet even konden gaan opwarmen binnen, dronken we een 
warme chocomelk. Dat was niet alleen verwarmend maar nog eens lekker ook! 

En wanneer er sneeuw ligt vraagt dit natuurlijk om in gespeeld te worden. We 
voetbalden op de sneeuw, probeerden te schuiven en maakten zelfs een ketting van 
sleeën en andere creatieve vervoersmiddelen op ijs.   
 

Jins: Koekjestaart maken 
Vandaag openden we onze valentijnskoekjestaartrestaurant! De Jins kregen online 
verschillende filmpjes en dan konden ze thuis hun eigen koekjestaart en restaurant 
maken. In de filmpjes toonden de leiding verschillende stappen die de leden konden 
uitvoeren. De leden mochten zelf foto’s en video’s terug posten zodat wij ze konden 
zien.  

Smakelijk! 

. 

  



Zondag 28 februari 
Kapoenen: Paw Patrol op de boerderij 

De kapoenen hadden vandaag geen 
normale activiteit. Paw Patrol kwam 
langs met een dringende vraag. Op de 
boerderij waren alle dieren ziek 
geworden en Paw Patrol had hulp nodig 
van de kapoenen om de dieren weer 
beter te maken. Door spelletjes te 
spelen konden de kapoenen de 
oplossing vinden voor het probleem van 
de dieren. We speelden voetbal met 
fietsbanden, dat was niet gemakkelijk! 
Ook zakdoekleggen met eitjes was niet 
wat we gewend waren maar ook hier waren de kapoenen uitstekende spelers. Dieren 
uitbeelden, ons verstoppen en het materiaal uitzoeken op soort, niets was te moeilijk 
voor het team. Na het vieruurtje hebben we vrij spel gehouden. Onze energie was nog 
lang niet op dus tikkertje en voetbal maakte de namiddag alleen maar beter. We kijken 
al uit naar volgende keer! 

Welpen: Paw Patrol op de boerderij 
Ooh nee er is iets mis met de boerderij dieren. Het 
konijn heeft een super lange staart, de koe heeft 
gekleurde vlekken, de kip legt geen eieren meer, 
het paard heeft 6 poten en het schaap zit verstopt. 
Gelukkig is Paw patrol er om dit allemaal op te 
lossen. Maar omdat het zo veel werk is kan Paw 
Patrol wel wat hulp gebruiken. Ze roepen de hulp in 
van onze welpen. Onze welpen gingen er 100 % 
voor om de boerderij terug normaal te maken. Ze 
moesten allerlei spelletjes spelen om dieren terug 
te laten veranderen. Zo moesten ze voetbal in een 
fietsband. Van elk team zat er iemand in die 
fietsband. Dat was best wel moeilijk. Maar ze 
hebben er wel voor gezorgd dat het paard terug 
verder kon met 4 poten. We hebben ook tik tak 
boem gespeeld met eieren. Zo hebben we de kip 
terug eieren kunnen geven. Wanneer de boerderij terug in orde was konden we even 
uitrusten door ons lekker vieruurtje op te eten. Dit hadden onze welpen wel echt 
verdiend. Daarna hebben we nog een paar kring en plein spelletjes gespeeld en was 
het tijd om naar huis te gaan. De welpen hebben zich weer heel goed geamuseerd 
vandaag.  



Jonggivers - Givers: Stadsspel 
 Vandaag speelden de Jonggivers en 
Givers een stadsspel. Eerst tekende de 
Givers allerlei pijlen doorheen het 
centrum van Geel. Zo volgde de 
Jonggivers de hele weg die de Givers 
uitstippelden. Wanneer ze aankwamen 
wisselde de rollen om en gingen de 
Jonggivers op pad om een route uit te 
stippelen. Maar dat was lang niet alles, 
ook was er een grote bingokaart in het 
spel mat allemaal opdrachten voor 
onderweg. Dit ging van gaan zitten 
wanneer er één keer wordt gefloten werd tot bijnamen voor elkaar verzinnen en elkaar 
complimentjes geven. Ook speelden we dode vis op de markt en liepen we vandaar 
verbonden door een touw terug naar onze startlocatie. 

 
Jins: Disney 

Vandaag hebben we de Masked Leader gespeeld. Online speelden we een 
Disneyquiz en steeds als de Jins een vraag juist hadden dan kregen ze een weetje 
over een gemaskerde leiding. Na vijf vragen mochten ze een gokje wagen om te 
raden welke leiding achter masker verborg. De leden kennen hun leiding precies wel 
heel goed want na een uur was iedereen al ontmaskerd. Daarna hebben we nog 
gezellig samen gequizd.  



Zondag 14 maart 
Kapoenen: Dora maakt een vaccin 

Vandaag hebben de kapoenen Dora geholpen 
door een vaccin te maken. Dit deden we door 
ingrediënten te verdienen. Deze konden we 
verdienen door spelletjes te spelen zoals 
prikkertje (tikkertje), schipper is de grens nog 
open (schipper mag ik over varen), wolfje-
wolfje- hoe laat is het avondklokeditie en nog 
veel meer toffe spelletjes. Als eerste ingrediënt 
voor ons vaccin kregen we speciaal geel water. 
Daarna voegden we nog ingrediënten toe zoals 
zeep om de corona weg te wassen, magische 
steentjes, …  

Deze ingrediënten hebben we samen geroerd 
met een supergrote lepel en daar was dan ons coole vaccin. Hierna hadden we 
natuurlijk wel wat ontspanning verdiend. Daarom zijn we met z’n allen naar de 
speeltuin getrokken om al onze energie eruit te spelen.  

 

Welpen: Superhelden 
Jammer genoeg kon ons welpen-
weekend niet door gaan. Daarom 
hebben wij een hele dag een activiteit 
gedaan. Onze welpen hebben vandaag 
een superhelden opleiding gedaan. Wij 
moesten allerlei spelletjes spelen om 
echte superhelden te worden. Zo 
hebben wij onze lenigheid geoefend 
met limbo en hebben we leren schuilen 
door verstoppertje te spelen. Na een 
voor-middag heel hard te spelen 
hebben we onze boterhammen 
opgegeten. Daarna hebben we een paar rustigere spelletjes gedaan om ons eten te 
laten zakken. Toen we terug klaar waren om ons volledig te geven zijn we verder 
gegaan in onze superhelden opleiding. Voor ons vieruurtje had de leiding warme 
chocomelk voorzien? Dit was heel fijn om op te warmen. Dan was het tijd om onze 
welpen om te toveren tot echte superhelden. Ze kregen allemaal een eigen 
superheldennaam. Na een lange dag spelen waren we allemaal moe en konden we 
terug naar huis gaan. 

 

 



Givers: Levensweg 
De Givers hebben zich weer enorm 
kunnen uitleven tijdens deze activiteit. 
Ondanks het weer dat soms even tegen 
zat viel onze fun zeker niet in het water.  

Tijdens de activiteit gingen we proeven 
van de verschillende levensfasen die 
een mens kan doorlopen tijdens zijn of 
haar leven. De ene levensfase was al 
interessanter dan de andere. Van baby 
naar senior op één namiddag dat is nog 
al vermoeiend. 

Van verstoppertje kiekeboe als peuter zijnde, Stoelenvoetbal waarbij je enkel tegen 
de bal mag stampen als je op je kruk zat als lager schoolkind tot schoenenpetanque 
als senior. De Givers hebben alle levensfasen tot een goed einde gebracht.  

Jins: Ruimte 
Na maanden verplichte quarantaine 
konden vandaag ook de Jins eindelijk 
terug naar de scouts komen. We waren 
zelfs met zo veel dat we in twee bubbels 
moesten spelen! 

De leden van bubbel 1 zijn begonnen 
met de Seniortent op te zetten. Dit ging 
mega snel, in een mum van tijd stond 
de tent recht en konden we al schuilen 
voor de eerste regenbui. Hierna kon 
bubbel 1 beginnen met de knutsel-
activiteit: een mooie, grote raket 
knutselen. De leden van bubbel 1 hebben hun deel van de raket mooi geverfd in 
verschillende kleurtjes. Toen ze klaar waren met schilderen moest hun raket natuurlijk 
ook gedroogd worden. In plaats van gewoon te wachten hebben we super leuke 
spelletjes gespeeld, die de leden voor één keer zelf volledig mochten kiezen. Zo 
hebben we ‘verstoppertje’, ‘pang’ en ‘vlaggenstok’ gespeeld.   

De leden van bubbel 2 zijn begonnen met spelletjes zoals bv. 1 2 3 astronaut,... maar 
hebben ook vooral veel bijgebabbeld en terug connectie met elkaar gemaakt na lang 
gemis. Toen bubbel 1 klaar was met hun deel van de raket te verven, was het de beurt 
aan bubbel 2. De leden van bubbel 2 hebben gekozen om de raket te versieren aan 
de hand van golvende lijntjes in verschillende kleuren/vormen.  

Toen bubbel 2 klaar was met hun deel van de raket te verven, was het tijd voor het 
vieruurtje. De leden van bubbel 1 en van bubbel 2 kregen allemaal een lekkere wafel 
en een grote beker met water. Na het vieruurtje was het tijd om de andere kant van 



de raket te verven. Toen de leden daarmee klaar waren kon de raket eindelijk 
opstijgen, het zag er echt mooi uit! Om af te sluiten hebben we nog eens de jaardans 
gedanst, daarna was de activiteit jammer genoeg al gedaan. Hopelijk mogen we 
volgende keer weer naar de scouts komen!  

 

 

  



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 
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