
Lieve leden, ouders en sympathisanten
Het was weer een scoutsjaar om niet te vergeten. Eén met activiteiten in zoveel verschillende vormen en maten. We gingen van bubbels naar onlineactiviteiten, naar een combineatie van online en kleine bubbels, ... We hebbenhet allemaal zien paseren dit jaar. Het was vooral een jaar vol met uitdagingendie we steeds met z’n allen weer zijn aangegaan.
Zoals we dan ook elk jaar weer met veel plezier kunnen aankondigen is het nualleen nog maar wachten tot 13 juli. Dan starten we weer aan het beste kampvan het land. De leiding kan alvast niet meer wachten!

Kalender
Zo 04/07: Benefiet

Na de lightversie van vorig jaar organiseren we dit jaar weeronze Akabe Benefiet!De opbrengst zal integraal gebruikt worden voor onze nieuwelokalen.Op zondag 4 juli 2021 organiseren we naar goede gewoonteonze wandeltochten en zal er dit jaar ook een zomerbar tevinden zijn op onze lokalen.

Za 10/07: Valiezen binnenbrengen

13/07 - 19/07: Kamp
Dit jaar trekken we op kamp naarWatou. We zullen daar eens eengoei feestje gaan bouwen op onseigenste Pioen Festival!

Akabe De PioenNieuwsbrief



Verslagen
Zondag 28 maart
Kapoenen: Dinofeest

Één van de dino’s is jarig en wilt hiervoor graag eenfeestje geven. Maar hij is de versiering kwijt. In ruil vooreen feestje willen de kapoenen zeker helpen.
Eerst spelen ze tikkertje slinger om al de slingers teverzamelen. Bij de Slingers kunnen natuurlijk geenballonnen ontbreken. Deze lagen ergens verstoptgelukkig zijn de kapoenen echte speurneuzen en vondenze deze zonder problemen. Om het helemaal af te maken, maakten ze hun eigenpartypoppers. Nog snel hun danspasjes geoefend bij 123 dans. Eerst nog een lekkerwafel tijdens het vieruurtje. Met nieuwe energie kan het feestje echt beginnen.
Het was een top verjaardagfeest. De kapoenen dansten de benen van onder hun lijfzoals bij de limbo en de stoelendans.

Welpen: Het grote verjaardagsfeest!
Vandaag was het de verjaardag van een van de leidingnamelijk willy. De leiding vertelde ons dat ze een grootfeest wilden organiseren maar dat ze geen spullen haddenom een feest te organiseren en dat de welpen dusallemaal spelletjes moesten spelen om alles voor het feestte verdienen.
Als eerste spel speelden we tikkertje slinger waarbij je alsje getikt wordt door de tikker, de tikker een hand moetgeven en zo samen iemand gaan tikken elk kind dat getiktwordt maakt dan uiteindelijk deel uit van de slinger. Wededen allemaal super goed mee en verdienden zo deslingers voor ons feest



Daarna speelden we 1,2,3 dans dat is 1,2,3 piano maar in de plaats van gewoon stil testaan moet je een danspose aan nemen. We haalden onze beste dansmoves uit dekast en verdienden zo de muziekbox.
Na 1,2,3 dans speelden we verstoppertje ballon waarbij iedereen een ballon kreeg enzich moest gaan verstoppen. Als je wordt gevonden steekt de tikker je ballon plat!. Weverstopten ons allemaal heel goed en verdienden zo de ballonen voor ons feest.
Het laatste wat we nodig hadden waren partypoppers. We mochten deze zelf in eenknutselen met een ballon en een wc rolletje. De ballon werdt in 2 geknipt en over eenvan de openingen van de wc rol gehangen. Nu konden we blaadjes in onze wc rolsteken en als we dan aan de ballon trokken schoten de blaadjes eruit.
Nu we alles hadden voor ons feest kon het feestenbeginnen. We dansten op allerlei feestnummerszoals de macarena, het vliegerlied en deindianendans. Daarnaast stoelendansten we endeden we limbo
Wat een fijne dag! Tot volgende keer!
De welpenleiding

Jonggivers: Smokkelactiviteit
Zondag kwamen de jong givers aan op de oude lokalen enkregen ze een geheimzinnige brief van de maffiabaas. In diebrief stond dat de maffiabaas hulp nodig had met hetsmokkelen van meubels van Zuid-Amerika naar Europa.
Als eerste moesten de jong givers leuke opdrachtjes doen ompesos te verdienen. Ze moesten het koeienvlaaienspel,fietsbandenspel, ballenbadspel en hamertjetik tegen de leidingspelen. Indien ze het spelletjes wonnen kregen ze pesos.

Met deze pesos konden ze goedkoop meubels aankopen,ze moesten dus zelf goed tellen hoeveel ze haddenverdiend en wat ze er precies mee konden kopen.
Nadat ze de meubels hadden aangekocht begon het echtewerk. In het bos moesten ze ongezien de meubelsproberen over te smokkelen naar Europa. Had leiding desmokkelaars gezien moesten ze helemaal terug!
Uiteindelijk hebben ze voor heel veel geld bijna allemeubels kunnen verkopen in Europa. De jong givers zijnna deze activiteit echte smokkelaars geworden!



Givers: Smokkelactiviteit
De Givers kwamen op de oude lokalen aan en zagen dat ze een brief ontvangenhadden. Het was een geheimzinnige brief van de maffiabaas. De maffiabaas had hulpnodig bij het smokkelen van meubels van Zuid-Amerika naar België en vroeg deGivers om hulp.
Eerst moesten de Givers opdrachten tegen de leiding spelen. Als ze van de leidingkonden winnen verdienden ze pesos. We speelden het fietsbandenspel waarbij deleden in een fietsband die aan een boom bevestigd was om ter verste weg van deboom een stok in de grond moesten zetten, het ballenbadspel waarbij elk team eenveld had en we zo weinig mogelijk ballenbadballen in ons veld wilden, we deden eenrace op skatebords zonder onze handen te gebruiken,… .
Met de pesos die ze verdienen konden zegoedkoop meubels aankopen om demaffiabaas te helpen. De giverleiding moettoegeven dat we onze Givers onderschathadden want de overwinning lag vaak bij deGivers.

.



Zondag 11 april
Kapoenen: Paasactiviteit

De paashaas had hulp nodig bij het organiseren van een feestje voor zijn paasklokken.Er moest nog heel wat gebeuren om het feest klaar te krijgen tegen de avond dus dePioen heeft een handje geholpen. De kapoenen hebben affiches en uitnodigingengemaakt voor alle paasklokken. De kapoenen oefende hun eierzoekskills door eenverstopte tennisbal te zoeken op het terrein. Onze leden hebben super hard gewerkten dat verdient uiteraard een beloning! De paashaas had geen tijd om even bedankt tekomen zeggen maar had wel een heerlijke beloning verstopt. We hadden natuurlijk algoed geoefend op het zoeken dus de beloning vinden was geen probleem! Allekapoenen kregen een zakje lekkere paaseitjes mee naar huis. Merci paashaas en totvolgend jaar!

Welpen: Paasactiviteit
De paashaas heeft vandaag de hulp van de welpen gevraagd. Om de paasklokken tebedanken voor hun hulp tijdens pasen wou hij ze bedanken door een groot coronaproof feest te houden. De welpen moesten door spelletjes te spelen en opdrachtjes tedoen het feest helpen voorbereiden.

Het eerste spel dat we speelden was viesland lekkerland om er achter te komen wat degasten van het feest allemaal lekker vonden. Daarna speelden we tiktak paaseiwaarbij er in plaats van boem paasei werdt gezegd en in plaats van overgooienpaashaas gezegd werdt. Nadat we ons uitleefden tijdens tiktak paasei speelden weHaasje haasje hoe laat het is en 123 paashaas.

Omdat we de paashaas zo goed geholpen hebben had de paashaas een verassingvoor ons hij had namelijk allerlei zakjes met paaseieren verstopt voor de welpen alsbedankje



Jonggivers: Paasactiviteit
Vandaag speelden de Jong-givers het grotepaasspel! Ze moesten voor de paashaas alleopdrachten voltooien om zo uiteindelijkpaaseitjes te verdienen. Een grote 1 tegen alle(of tegen de leiding en de paashaas dan). Ditging van 10 vlechtjes in iemands haar leggen,het Akabe logo na maken tot de hele activiteiteen ei beschermen zonder het breekt. Datlaatste is jammer genoeg niet gelukt, zelfs luktehet om alle moeilijke raadsels op te lossen.“Hoe laat is het als er een koe op een hek zit?” en “het is rood en het knalt, wat is het?”De Jong-givers weten het!
Vandaag werd duidelijk dat de Jonggivers duidelijk een super team zijn! Alleopdrachten binnen de activiteit gedaan, 30 toertjes over het hele terrein. Ook vondende jonggivers 100 grassprietjes en aten ze een pak beschuiten op. Maar nog het bestvan al! Ze wonnen van de leiding!

Givers: Paasactiviteit
Net zoals de andere takken gingen we met de Givers voor de overwinning. Westreden tegen hen om zo veel mogelijk opdrachten tot een goed einde te brengen.Natuurlijk deden we dat niet zomaar. Het was de bedoeling om met al dieopdrachten de Paashaas zo goed mogelijk te helpen een groot (corona-proof) feestte organiseren om de Paasklokken te bedanken voor het harde werk de afgelopenweken.
We moesten opdrachten doen zoals een rebus oplossen, een dansje leren, eenkleurplaat inkleuren, … Gelukkig gaf de Paashaas ons ook een aantal spelletjes omwat vaardigheden te oefenen. Zo speelden we bv. rotte eieren (met een echt ei),Paashaas hoe laat is het, omgekeerd verstoppertje, …
Het moeilijkste waren de doorlopende opdrachten. Zo moesten we voor iedereen inonze tak een bijnaam verzinnen en elkaar de hele activiteit ook zo aanspreken. Ditzorgde wel eens voor grappige momenten van verwarring. Ook moesten we een ei



gedurende de hele activiteit bewaren. Hoewel de leiding hard hun best deed om deGivers te saboteren zijn ze er toch in geslaagd het ei te beschermen.
Omdat de Paashaas zo fier was op de Givers, hadden ze hun verrassing (hunpaaseitjes) dubbel en dik verdiend.
Smakelijk!!!



Zondag 25 april
24 en 25 April, Kapoenen: Weekend

Zaterdag voormiddag
Vandaag begon eindelijk ons Cars kapoenenweekend.Om meteen in thema te komen hadden we ons eigenracecircuit waarop we konden racen met go-carts. Westartte op een berg om meteen snelheid te maken,daarna gingen we door een grote tunnel en als laatstevlogen we door de bochten om bij de finish aan tekomen. Na een aantal keer oefenen kon de echte racebeginnen. We deden het parcours op tijd. Keer na keerbleven de kapoenen hun eigen record verbreken. Dekapoenen waren nu klaar om ons cars weekend verderte zetten als echte racepiloten.
Zaterdag namiddag

OOOOO nee, Cars heeft motorpech. Zal hijnu nog wel optijd zijn voor de piston cup?Cars stond op het punt om het op te geven.toen er een groep mekaniekers genaamdde kapoenen langs kwam. Zij wouden carsgraag helpen.
Eerst moesten ze cars helpen uit hetspinnenweb te geraken, waar hij in geredenwas. Door samen te werken lukte dit zonderproblemen. Maar het volgende probleemstak de kop al op. Zijn naft was bijna op.Welke kapoen geraakt er nog het verst met een mega elastiek rond zijn buik?



Het is gelukt ze zijn aan het tankstation geraakt!Nu de remmen nog na kijken met een potje 123piano. Cars is weer in topconditie.
Nu kunnen ze in één veilige recht lijn naar depiston cup. enkel de zee nog over. Schipper magik over varen ja of nee? Moet ik dan een centbetalen ja of nee?
Daar zijn ze dan aan de start van piston cup. Metgierende banden vliegen de kapoenen erin. Zemoeten proberen de vlag van het andere team tebemachtigen in een bosspel. Maar pas op dat zeniet botsen tegen het andere team want dit kanhen duur komen te staan.
De race loopt af en het is duidelijk, de teams zijnaan elkaar gewaagd en winnen samen de trofee.Een hele doos met snoepjes mmm dat gaat smaken!
Zondag voormiddag
Vandaag was de laatste dag van ons mega supercool cars weekend aangebroken.Natuurlijk kon het ontwerpen van onze eigen cars auto niet ontbreken. Elk lid kreegeen doos die ze moesten omtoveren tot hun eigen cars auto. met behulp van verfwerden er spectaculaire auto’s ontworpen. Nadien hebben we een klein parcoursafgelegd met onze nieuwe auto. Deze mooie auto’s verdienden natuurlijk een plaats inde spotlights van onze camera, kijk zelf maar! Hiermee sloten we een geslaagdevoormiddag af.



Zondag namiddag
Voor onze namiddagactiviteit kregen we een toffe verrassing van Gouw Kempen. AlleAkabe ’s van de gouw kregen namelijk een toffe activiteit: Akakempen! Voor deAkakempen-activiteit moesten we op zoek naar de code van de kist. Dit konden wedoen door verschillende puzzels op te lossen. Na onze hersentjes goed in te zetten,konden we met de postcode van Geel het kistje open. Na het Akakempen-spelspeelden we nog verschillende spelletjes met ballenbadballen. Die waren niet altijdeven simpel maar de kapoenen leerden snel bij. Heb jij ooit al eens vier-op-een-rijgespeeld met ballenbadballen? Zeker de moeite waard! Na deze toffe spelletjes slotenwe ons weekend af met de vlaggengroet. Hopelijk kunnen we op kamp ons even hardamuseren als dit weekend!



Welpen: Akakempen
Vandaag hebben we mee gedaan met Akakempen.We moesten tegen andere akabe’s strijden. In hetbegin van de activiteit kregen we een filmpje. Hierinwerd gezegd dat we moesten helpen om een antigifuit een kistje te krijgen dat op slot zat. En wanneerwe alles als beste uitvoerden, konden we de nieuwekoning en koninginnen worden worden vanAkakempen.
De Welpen wouden allemaal heel graag het antigifvinden. Ze wouden natuurlijk ook graag de nieuwekoning en koningin worden van Akakempen, dusvlogen we er meteen in. Als eerst moesten we eenzo hoog mogelijke knikkerbaan maken met spullendie we vonden. Daar waren onze welpen wel echtheel goed in. Ze zochten en berg en begonnenmeteen met bouwen. Met kartonnen konden ze de bal mooi laten rollen. Daarna werder gekeken wie de snelste welp was. Ze moesten zo snel mogelijk een aantaltennisballen van punt A naar punt B brengen. Wat konden onze welpen dit goed.
Door al deze opdrachten te doen kregen we een hint. Met die hints konden we eencode raden. De hints waren allemaal letters waarmee we het woord postcode kondenvormen. Met die hint wisten we meteen wat de code was om het kistje open te doen. Erzat een heel leuke verassing in het kistje, namelijk snoep. Dat was natuurlijke eenleuke verassing na al dat spelen.

Jonggivers: koning en koningin van Akakempen
Op een warme zondagnammidag in april, streden deJonggivers van Akabe de Pioen om de strijd van koning enkoningin van Akakempen. Van knikkerbanen bouwen tot eenleuk dansje maken, ze deden het allemaal.
ENN!!! Hun harde werk werd beloond want ze mochten zichde winnaars van het spel noemen!



24 en 25 April, Givers: Boerenweekend
Zaterdag 24 april: Het Karrewiel
Al vroeg in de ochtend kwamen wesamen bij de gezinsboerderij “hetKarrewiel”,
waar we opgewacht werden doortwee lieve honden. Hier stonden talvan activiteiten voor ons klaar. Webegonnen de dag met een spelletjeboerengolf. Hierbij moesten we meteen klomp aan een stok de bal inemmers verspreid over het terreinslaan. De Givers lieten zich niettegenhouden door de obstakels diewe tegenkwamen. Jarne sprongzelfs een keer de gracht in om een bal eruit te halen!Na het boerengolfen rustten we even uit en leefden we ons uit op de speeltuin. Nietveel later stond er al een volgende activiteit voor ons klaar. We mochten even gaanhelpen op de boerderij. We mochten namelijk de pony’s kammen. De Givers dedenhun uiterste best en genoten van hun moment met de pony’s en andere dieren in destallen.
Na de middagpauze werden we uitgenodigd om een rondje met een tractor te gaanrijden. Achter deze tractor hing een huifkar en om te beurt mocht er telkens eenGiver een stukje de tractor besturen. Dat was wel echt een coole ervaring!Na ons tochtje, gingen we eens kijken welke andere dieren er nog op de boerderijleefden. We mochten in de stal bij de kuikentjes en we zagen ook schapen, kleinegeitjes, parkieten, konijnen, cavia’s, kippen, ganzen… Sommigen onder ons hebbenook even de konijntjes en kleine cavia’s geknuffeld. Dat was fijn! Er waren ook nogenkele varkens die even ontsnapt waren uit hun hok.
Na het rustig rondkijken op de boerderij hadden we ook wel even zin in wat actiefs.Eerst speelden we drie spelletjes Kubb. Nadien speelden we dooie vis, waarbij hetbij enkele Givers een grote uitdaging was om ze wakker te krijgen. We hebben goedgelachen bij dit spel, door alle gekke dingen die we uitprobeerden om ze toch maarwakker te krijgen. Tenslotte speelden we een tikspel waarbij je veranderde in eenkoe als je getikt werd. Dat was ook gek!



Zondag 25 april voormiddag: Trekker trek
’s Ochtends zagen we aan iedereen dat zaterdag een vermoeiende dag geweestwas. Maar als iedereen aangekomen was verdwenen de ochtendhumeuren alssneeuw voor de zon. We hoorden ongelooflijke verhalen van slapen op detrampoline, in een tent in huis, onder het bed, …. . Zo hadden we allemaal toch eenbeetje een echt weekendgevoel.
Eens we wakker waren gingen we het echteboerenleven tegemoet. De dag voordien haddenwe met een tractor mogen rijden en vandaagmaken we onze eigen tractor. Voor trekker trek,een beroemd evenement in het boerenleven,kreeg ieder groepje een rolstoel, karton en graffitiom hun rolstoel om te toveren tot echte tractor ommet buiten te komen. We moeten zeggen hetwaren super knappe tractors!
Tussentijds was het altijd fijn om Mashe zijn petaf te pakken. Snel ontstond er een spel rond petten stelen van Mashe. Hoe meerpetten je kon afpakken hoe beter.

Na al dat geloop kregen we toch wel hongeren genoten we van ons lekker lunchpakket.We konden in het zonnetjes even lekkerchillen en een babbeltje slaan met elkaar.Humor ontbrak er zeker niet, onze lachspierenwerden goed getraind.



Zondag 25 april namiddag: boerentocht
Na een stevig middagmaal in het zonnetje genoten we nog op het gemak van onsdessertje. En voor wie zijn rijstpap lekker zonder manieren wou opeten, was een lepelniet verplicht.
Tijd om terug aan het werk te gaan. We beloofden onze Givers alvast een geweldig 2-daagse op kamp. Natuurlijk zijn hier wel wat centjes voor nodig. En omdat een boerzijn land nu eenmaal graag proper houd was er voor de namiddag een idealecombinatie. Met z’n allen namen we een grijper en wat zakken bij de hand en trokkenwe op zwerfvuiltocht. Sfeer, plezier, goed humeur, goede muziek, … ontbrak erallemaal niet aan. Het enige wat we misten was een route. Om te weten hoe wemoesten wandelen kreeg bij elke mogelijke wijziging van richting iemand een zakjesuiker, zout of een combinatie van beide. Afhankelijk van wat er geproefd werd wistenwe of we links, rechts of rechtdoor moesten wanden.

Buiten een hele hoop afval deden weook nog een mooie vondst. We kwameneen pakketje tegen met een “Geelsgelukske” in. Vanaf hier vervoegde deeenhoorn (knuffel in het pakketje) zichonmiddelijk tot ons fijne gezelschap.
Eenmaal terug op de lokalen zat onsweekend er jammer genoeg al op. Hetwas een beetje anders dan anders maarzoals altijd wel weer een geweldige tijd.
Givers, jullie zijn TOPPERS!!!



Zondag 2 mei
Jins: Wereldreis

Ërshëndetje! Marhaba! Hallo! Zdravo! Nǐ hǎo! Hej! Guten Tag!
Vandaag ontdekten de Jins onze wonderlijke wereld. Ze kregen verschillendeopdrachten die een link hadden met een land. Dat land moesten ze dan raden. VoorBelgië maakten ze een klaagbrief over het weer. Ze moesten 5liter thee drinken omEngeland te raden. Het spel Ninja had duidelijk een Japanse sfeer. Ze mochten eenEgyptische piramide bouwen met zelfgekozen spullen.
Het was een multiculturele dag!



Zondag 9 mei
Kapoenen: Piraten

Vandaag doorkruisten we als echte piraten het centrum van Geel.Onderweg moesten onze dappere piraten de juiste weg zoeken.Dit deden we door op elk kruispunt een kaartje te zoeken. Elkkaartje had een andere betekenis. Bij een papegaai moestenonze piraten hun weg verder zetten naar links, bij een haak naarrechts en bij een piratenhoed rechtdoor. Wanneer we een zwaardtegenkwamen was het tijd voor een spelletje. Zo speelden weonderweg lijntikkertje, wolfje wolfje hoe laat is het? en 123 piano.In het midden van onze piratentocht gingen we even uitrusten inde speeltuin. Iedereen had al flink gewandeld, dus was het tijd omextra energie op te doen. We aten een lekkere suikerwafel diemeegegeven werd door onze piratenkok. Dat hadden onze piraten wel verdiend. Nahet welverdiende speelkwartier in de speeltuin trokken onze dappere piraten verder optocht. Eindigen deden we terug aan de lokalen. Daar stonden al deze dappere piratente wachten om terug huiswaarts te keren.
Welpen: Dino’s

Er is een nieuw soort dino ontdekt de Akasaurus rex. De mensen van het museumwilden graag een portret van deze Akasaurus rex tentoonstellen in het museum.Maar er was een probleem! Ze wisten de juiste kleuren van de dino niet meer. Dewelpen moesten spelletjes spelen om de kleuren van de dino terug te vinden. Zospeelden ze het Rawr-spel waarbij ze als dino’s moesten brullen en elkaar moestentikken. Of Tik tak meteoriet, waarbij de meteoriet niet mocht ontploffen. Kortom,allerlei leuke dino-spelletjes! Op het einde van de dag mochten ze dan samen dekleuren geven aan de Akasaurus rex.



Jonggivers: Ganzenbord
Zondag speelden de jonggivers een groot ganzenbord. Dejongivers werden in twee groepen opgedeeld. Als doel hadden zeals eerste het eindvak te bereiken. Op ieder vak konden ze eenopdracht vervullen. Van een rondje verkleden tot verschillendespellekes. Dit was een kiekeboe een koningsbal bleef ook nietlanger ongekend. Trouwens al eens gehoord van “spons despons”? Dat legde de jonggivers maar al te graag uit! Bij hetwarme weer viel dat heel goedmee! We speelden ook nogandere waterspelletjes. We speelde een soorttikkertje. De tikker moest proberen iedereen aan teschieten met de waterspuit. Mààr,… We kondenelkaar ook bevrijden door een natte spons op elkaarleeg te knijpen. Uiteindelijk iedereen goed nat, maarwel echt énorm geamuseerd!

Givers: Sjorren
Vandaag was het erg goed weer. Onze plannen vielen hierdoor al zeker niet in hetwater. Het was al de voorlaatste activiteit. De tijd gaat toch zo snel.
Tijdens deze activiteit gingen we ons voorbereiden op de laatste activiteit. De Giverswisten niet wat er hen te wachten stond maar ze wisten in ieder geval wel dat ze hunGiverpower nodig zouden hebben.

We begonnen met al ons materiaal klaar teleggen. Om te sjorren hebben we balken entouw nodig. Het handigste was dat de balkenniet op de grond lagen dus zorgden we voorstoelen. Nu we ons goed voorbereid hebbenkon het echte werk beginnen.
De beginknoop zat al snel bij iedereen in devingers. Dan konden we verder met de tweebalken aan elkaar vastmaken. Door met onstouw rond de balken te gaan op een bepaaldemanier werden de twee losse balken heel stevigtegen elkaar gedrukt. Nadien moesten wewoelen. Dit is rond de sjorring gaan met je koordom de touwen nog strakker aan te trekken. Alslaatste kwam de eindknoop als alles mooi vast



te zetten en ervoor te zorgen dat het touw nietmeer losgeraakt.
We speelden tussendoor ook wedstrijdjes om tezien welk team het snelste en het beste dezeverschillende stappen kon uitvoeren. Amai deGiverpower vloog zeker door de lucht. De leidingwas er niets tegen.



Zondag 16 mei
Jins: Kamp Waes

Vandaag deden de Jins hun best om missieste voltooien om hun legerstrepen teverdienen! Ze deden allerlei opdrachtenzoals een hindernisparkours afleggen,stratego en pang pang. Om 4u was het tijdvoor het 4uurtje, maar natuurlijk kregen zedat niet zo gemakkelijk. De leiding had hetverstopt op het domein en de leden moestensamen werken om het te vinden. Wat eenleuke namiddag!



Zondag 23 mei
Kapoenen: De steen van Nowan

Vandaag was het spijtig genoeg alweer de laatste activiteit. Daarom gaan we erdubbel zo hard van genieten. We eindigen in schoonheid met het kapoenenverhaalDe steen van Nowan. Na een jaar samen te werken wouden de kapoenen ook zo’nleuke steen al Nowan. Dat kon maar die moesten ze wel zelf maken. Hij hadallemaal materiaal voorzien om dit te doen. Maar wie hem kent weet dat je dit nietzomaar krijgt. De kapoenen krijgen een envelop met daarop een spel. Deze moestenze eerst uitvoeren voor de enveloppe openging. Het eerst spel was rotte eieren. Hetlukte de kapoenen zonder problemen om deze te ontwijken en krijgen zo het eerstemateriaal en een tip voor volgende enveloppe. Ook het aaa-spel deden de kapoenenzonder problemen. Voor ze het goed en wel beseften hadden ze al het verborgenmateriaal van Nowan gevonden. Na nog een suikerwafel als krachtvoer, was het tijdom hun stenen te versieren. Zo sloten de kapoenen hun jaar of met hun eigen steenvan Nowan. En nu op naar het kamp!!

Welpen: Boerderij
Jammer genoeg hebben we onze laatste activiteitgespeeld van dit jaar. Maar wij hebben er toch nogeen lap op gegeven, door op onze akadierenboerderijde welpenpaspoorten gaan zoeken. We deden ditdoor bij verschillende dieren te gaan zoeken. wij zijngaan zoeken bij Koeien, Varkens, Schapen, Kippen,Paarden, ganzen, Vissen, konijnen en geiten. Bij degeiten vonden we onze welpenpaspoorten en deleiding vertelden wat het was. Ze vertelde ons datiedereen van ons dit gaat in vullen op kamp samenmet een leiding en dat we moeten vertellen wie we zijn en waarom we deze beloftendoen. Daarna mochten we vrij spelen, sommige van ons ging voetballen of zoekennaar grote stokken. We eindigende nog een laatste maal met onze kreet en we roeptdie in volle borst nog uit.



Jonggivers: De zombie pandemie
Vandaag hebben de jonggivers de wereld geholpen tegen de zombie pandemie.
Onze activiteit werd verdeeld in twee delen. Voor het vieruurtje hebben weverschillende proeven gedaan (spelletjes) die ons hebben geholpen om ons voor tebereiden op de confrontatie (na het vieruurtje).
De zaken die we nodig hadden waren: munitie, snelheid trainen, gevechtsskills envoedsel.
We hebben zombie tikkertje gespeeld: Een van ons moest de tikker zijn (zombie), enhij moest de andere jonggivers “infecteren” methet zombievirus. Dus elke keer dat de leidingfloot deden de jonggivers twee stappen om zichte bewegen en deed de zombie maar een stapen zo op die manier moest de zombie onstikken. Zo op die manier hebben we onzesnelheid getraind .

Daarna hebben we ninja (zombie) gespeeld.Om de beurt mogen de jonggivers eenbeweging doen en zo op die manier proberenom de handen van de andere jonggivers af teslaan. Als beide handen geraakt waren, lagenze uit het spel. Op die manier hebben we onzereflexen getraind.
Om onze kracht te trainen hebben we een anderleuk spelletje gespeeld. De jonggivers werdenverdeeld in twee groepen en er lagen tweeballen in het midden van het veld. De jonggivers moesten beide ballen proberen aanhun kant mee te nemen zonder hun hand te gebruiken en hun ballen te verdedigen.
Na ons vier uurtje waren we klaar om de confrontatie aan te gaan.
We hebben paintwatt oorlog gespeeld. Hier hebben we de leden tegen de leidinggespeeld. Beide teams hebben hun kamp gemaakt en zij hebben ook hun vlagverborgen. Elke speler heeft een emmer gekregen met geverft water, katoenen ballen,grote rieten gemaakt uit plastieken tubes en jetons. Dus beide teams moesten deandere aanvallen met de rieten en de katoenen ballen en proberen hun vlag teverdedigen en de vlag van het andere team weg te pakken. Als de spelers geraaktwaren met de katoenen ballen, dan moesten zij hun jetons afgeven, naar hun kampgaan en een nieuwe jeton pakken.
Wie was de winnaar??? Beide teams en de wereld! We hebben het zomerkampgered.



Givers: Vlottentocht
Voor onze laatste activiteit spraken we af op verplaatsing, namelijk bij de Nete inZammel. Hier hebben we een heuse vlottentocht gedaan!Voor we konden varen, moesten we natuurlijk eerst ons vlot bouwen. We werdenopgedeeld in twee groepen en gingen meteen aan het werk. Elke groep dachtsamen na over hoe we het zouden aanpakken.
Na al het sjorren was het ons gelukt om twee mooie vloten te bouwen. Tijd om tegaan varen dus! We trokken onze zwemvesten aan en klauterden op ons vlot. Datwas ook nog een hele uitdaging. Gelukkig geraakten de meeste Givers vlotjes op hetvlot en konden we beginnen aan het hoogtepunt van de activiteit: de vlottentocht.Veel peddelen moesten we niet doen, want de stroming zorgde voor een goedtempo. Ook Auke zorgde voor een extra motor met haar voeten.
We genoten van de tocht op het water. Sommige Givers wilden het zelfs ietsavontuurlijker maken en probeerden recht te staan op het vlot. Bij een van de vlotenwas ook een ton losgekomen,dat maakte het ook evenspannender. Gelukkig warenbeide vloten toch stevig genoegom onze tocht verder te zetten.
Op het einde van de tochtmoesten we natuurlijk ook weeruit het water geraken. Dat wasook niet even simpel, maardankzij goed teamwork is hetons gelukt. Liv en Ina sprongenzelfs het water in om de vlotentegen te houden. Dat is wel echtdapper van hen!
We sloten de activiteit af meteen lekkere traktatie vanSanela.
Wij kijken alvast uit naar onzevolgende avonturen.Tot op kamp Givers!



Zondag 30 mei
Jins: Verjaardagsfeestje

GELUKKIGE VERJAARDAG! Wie was de jarige?Iedereen!
Voor de laatste activiteit hebben de Jins al hunverjaardagen gecombineerd en er een groot feestvan gemaakt. We hebben beerpong gespeeldgecombineerd met leuke spelletjes. De leidinghadden de leden verrast met een lekker vieruurtje.



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 hetemailadres info@depioen.be of op hun GSM.
Thomas Vandesande: 0485 86 97 39Stijn Van Delm: 0493 49 56 35


