Akabe De Pioen

Nieuwsbrief
Lieve leden, ouders en sympathisanten
Het scoutsjaar is weer van start gedaan. Dit jaar begonnen we onze activiteiten
in de lokalen op Elsum. Eindelijk terug een vast lokaal waar we met alle takken
terecht konden. Ook hebben we het jaar weer zonder mondmaskers kunnen
starten in één grote bubbel. Dit is de start van een top scoutsjaar.

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

Kapoenen
Zaterdag 27/11: Sintactiviteit
Vandaag staat helemaal in het teken van sinterklaas. Misschien,
als we hel braaf zijn komt hij wel eens langs.
Zaterdag 11/12: Suske en Wiske
Vandaag gaan Suske en Wiske op een groot avontuur. Benieuwd
wat ze allemaal gaan beleven op dit avontuur? Kom dan mee
met Suske en Wiske op avontuur.
Zaterdag 18/12: Vikings
Ooit ook al eens gedroomd om zelf een viking te zijn?
Vandaag gaan we bewijzen dat iedereen een viking kan
zijn. Wie weet krijg je op het einde wel een echt viking
diploma!

Welpen
Zaterdag 27/11: Sint
Ooh spannend, vandaag komt de sint ons een bezoekje brengen. Hopelijk zijn
jullie dit jaar allemaal braaf geweest. Want wie braaf is krijgt lekkers van de Sint
en zijn Pieten!

Zaterdag 11/12: Zwemmen
Spitter spetter spat! Durven jullie van de glijbaan of van de
wildwaterbaan? Vandaag blijven we niet op ons lokaal in Elsum maar
gaan we zwemmen in het zwembad. Joepie!!!
Meer info volgt later nog

Zaterdag 18/12: Kerst
De mooiste tijd in de winter is uiteraard kerstmis. De gezellige momenten met de
famile, het lekkere eten en wat we niet mogen vergeten de leuke cadeautjes. Dit
wordt ook voor ons een heel gezellige zaterdagnammidag. Wij hebben er alvast
mega veel zin in. Hopelijk jullie ook!

Jonggivers
Zaterdag 27/11: Sinterklaas
Heb jij jouw schoen al gezet? Vandaag is het de grote dag. HIJ KOMT! Ben jij dit
jaar braaf genoeg geweest om bij sinterklaas op de schoot te komen? Of heb jij
toch af en toe de puberende jonggiver uitgehangen? DAT KOMT GOED UIT! Er
is nog plaats in de zak van Sinterklaas! Hopelijk heeft sinterklaas genoeg lekkers
voor iedereen bij.
Zaterdag 11/12: Bomma en bompa
“Maria, mag ik een koekje bij mijne koffie?” Vandaag ga we al eens genieten van
onze oude dag. Koffieklets, bingo, Rollatorrace, alles er op en der aan. Heb jij er
al zin in?
Duik zeker eens in kleerkast van u grootouders en verkleedt u helemaal in
thema!
Zaterdag 18/12: kerstkransje
Vandaag doen we een kerstkransjheeee! Bij een kerstkransje horen uiteraard
ook pakjes. Daarom mogen jullie deze activiteit een pakje meenemen. Zo
kunnen we na ons gezellig kerstfeest allemaal een pakje mee naar huis nemen.
Dat pakje, wat moet dat precies zijn? Wel, aangezien we nog steeds een beetje
willen denken aan het jaarthema “Minder is meer” dachten we aan iets dat je zelf
thuis hebt en niet meer gebruikt. Heb je niet meteen iets thuis liggen? Dan mag
je iets meenemen dat je zelf hebt geknutseld.
P.S. een kerstoutfit wordt geapprecieerd! 😉

Givers
Zaterdag 27/11: Sintactiviteit
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Zoals ieder jaar komt de Sint een
bezoekje brengen aan onze scouts. Dit jaar komt hij zelfs iets vroeger langs! Zijn
jullie braaf geweest dit jaar?

Zaterdag 11/12: Tiktok
Welk groepje maakt de beste TikTok-video en kan de meeste likes verzamelen?
We ontdekken het aan de hand van deze activiteit. Haal die dansbenen al maar
boven!
Zaterdag 18/12: Kerst
All I want for christmas is youuuuu! Vandaag vieren we Kerstmis iets vroeger dan
gewoonlijk maar dat is niet zo erg, nu kan je dit jaar twee keer Kerst vieren!

Jins
Zaterdag 27/11: Sintactiviteit
Zie ginds komt de stoomboot met onze geweldige jins
weer aan! Op 6 december komt de Sint. Hij brengt altijd
veel leuks en lekkers mee voor ieder van ons. Het is
eigenlijk nog te vroeg maar toch zullen we vandaag de
Sint al ontmoeten. De Sint en zijn Pieten konden namelijk
niet meer wachten om onze super grave Jins te
ontmoeten en hen in de watten te leggen.
Zaterdag 11/12: Soep verkopen
Vandaag doen we iets heerlijk, dat we nog nooit
gedaan hebben, met onze Jins. We gaan namelijk op
deze koude dag samen een hartverwarmende lekkere
soep maken! Deze soep gaan we hierna ook
verkopen zodat we samen op een (h)eerlijke manier
wat centjes kunnen verdienen voor al onze jin
activiteiten die er nog aankomen.
Zaterdag 18/12: Kerstfeestje
Ho-ho-ho de kerstman is weer daar! Uiteraard willen wij dit met de Jins vieren.
Ben jij er ook?

Verslagen
Zaterdag 04 September
Kapoenen: Startactiviteit
Vandaag was het de eerste activiteit van het jaar. Wat was
dat spannend want we gingen onze nieuwe leiding te weten
komen. Hiervoor moesten we een aantal opdrachten tot
een goed einde brengen zoals een liedje zingen en
tekeningen maken. Per opdracht kregen we een aantal
puzzelstukjes. En toen begon het moeilijkste deel. We
moesten de puzzel samenleggen om zo de foto van onze
nieuwe leiding tevoorschijn te toveren. Na lang zwoegen en
zweten waren de puzzels klaar. Nu er nog achterkomen wie
die mensen op onze foto’s waren. We hadden er al snel
twee geraden, namelijk Maaike en Hilde. Zij waren vorig jaar
ook onze leiding maar de derde bleef nog even een
mysterie. Na lang denken en zoeken kwamen we erachter
dat dit Lüca was. Nu wisten we wie onze nieuwe leiding was
en konden we na onze koek al even samen spelletjes
spelen om ze beter te leren kennen. Daarna konden we naar huis gaan al dromend van onze
volgende activiteit.

Welpen: Startactiviteit
Vandaag was de eerste activiteit van het nieuwe scoutsjaar. Maar het was ook de laatste
activiteit met de leiding van vorig jaar. De welpen moesten allemaal leuke spelletjes spelen
om stukjes te verdienen van foto’s van de nieuwe welpenleiding. Wanneer ze alle stukjes
hadden konden ze beginnen puzzelen. Toen alles gepuzzeld zagen ze dat Bie, Brechje,
Hanne en Mashe de nieuwe welpenleiding gaat worden. Na het vieruurtje zwaaiden we de
welpen uit die jong giver werden en verwelkomde we de nieuwe welpen. Daarna speelden
we nog kennismakinsspelletjes in de nieuwe takken! Het was weer een superleuke dag!

Jonggivers: Startactiviteit
De eerste activiteit van zet nieuwe scouts jaar, eerst speelden we nog
enkele spelletjes. Bij ieder spel dat gewonnen werd door de leden
kregen ze een puzzelstuk. Wanneer ze alle puzzelstukken konden
bemachtigen konden ze te weten komen wie hun leiding zou worden,
... Maar helaas waren onze Jonggivers ons te snel af en stalen ze
onze envelop en konden ze al snel te weten komen wie hun nieuwe
leiding ging worden. We hebben dan ook wel de Jonggivers moeten
"straffen" met een spel waarbij er plots bekers water door de lucht
vlogen. Gelukkig liet het weer het toe om na het 4 uurtje bijna helemaal
opgedroogd de nieuwe leden te verwelkomen en elkaars lach op te
zoeken met onze befaamde lachthérapie. Of zelfs naar de nieuwe
Givertak te springen. Wat een topdag!

Givers: Startactiviteit
Joepi! Het scoutsjaar is terug begonnen. Vandaag kregen
we verschillende opdrachten en spelletjes om op die manier
steeds puzzelstukjes te krijgen waarop onze nieuwe leiding
stond. Na het vier-uurtje was het overgangsmoment. De
leden mochten dan zeggen wie ze dachten dat hun nieuwe
leiding was. Dan mochten we nog een spel spelen met de
nieuwe leiding. Wij zijn er al goed ingevlogen.

Jins: Startactiviteit
Feestje! Het scoutsjaar is terug begonnen.
Ondanks de grote verandering van dag en plaats
keken we er toch echt naar uit. Vandaag kregen
we verschillende opdrachten en spelletjes. Op die
manier konden we puzzelstukjes verdienen waarop
onze nieuwe leiding stond. Als we alle stukjes bij
elkaar hadden en de puzzel gemaakt hadden,
zagen we wie onze nieuwe leiding werd. Na het
vier-uurtje was het overgangsmoment. De leden
mochten dan zeggen wie ze dachten dat hun
nieuwe leiding was. Dan mochten we nog een spel
spelen met de nieuwe leiding. Wij zijn er al goed ingevlogen!

Zaterdag 18 September
Kapoenen: De 4 seizoenen
Vandaag hebben de kapoenen elkaar beter leren kennen aan de hand
van de 4 seizoenen. We begonnen bij de herfst. Hier zijn we elkaars
naam, hobby’s, lievelingseten, … te weten gekomen. Daarna gingen
we verder naar de winter. Ook hier speelden we leuke spelletjes zoals
123 piano. In de lente speelden we dan weer spelletjes zoals zakdoek
leggen. Hiermee hebben we ons geamuseerd. We sloten af met de
zomer. We kenden elkaar nu al zo goed dat we eindigden met mopjes
uithalen bij de leiding. Zo konden we de activiteit afsluiten met een
grote lach op ons gezicht en al uitkijken naar de volgende activiteit.

Welpen: Teambuilding
Whoehoe, de eerste activiteit in onze nieuwe tak, met
nieuwe leiding en een hoop nieuwe Welpen onder
ons! Altijd een beetje spannend om al deze nieuwe
gezichtjes te leren kennen. Daarom deden we
vandaag een teambuildingsactiviteit. Hiervoor
moesten we allemaal samen werken om zo alle
onderdelen voor onze vlieger (toevallig ook ons
Welpenlogo) te verdienen en te kunnen maken.
Als eerste deden we een namenrondje waarbij je, je naam zegt en dan de bal verder gooit.
Om het wat moeilijker te maken moesten we dan de naam zeggen van de Welp naar wie we
de bal gingen gooien. Daarna speelden we nog spelletjes met de parachute en natuurlijk ook
nog ons lievelingsspel, verknuffeltje.
Na het vieruurtje was het tijd om onze handen echt uit de mouwen te steken. En dat mag je
gerust letterlijk nemen. Met onze handen vol verf gingen we de vlieger echt van ons maken.
Elke Welp zette zijn handafdruk op het doek. We sjorden zelf het frame voor onze vlieger en
maakten er zo samen iets moois van. Het resulstaat mag er dan ook echt wel zijn!

Jonggivers:
Zaterdag speelde de Jong-givers in het wel gekende jaarthema namelijk "Dromenland in
zicht" we maakten onze eigen gigantische
dromenvangers en gingen opzoek naar onze ultieme
droom die we graag vervullen. Maar eerst leerden we
elkaar wat beter kennen. Wie is nu wie? Dus we speelden

“Citroen-citroen”. Een spel waarbij er telkens iemand in het
midden staat. Rondom zit iedereen in een kring. De
middelste zegt twee namen van deelnemers in de kring.
Deze leden proberen zo snel ze kunnen op elkaars plaats te
gaan zitten. Maar kan de middelste persoon een ander
plekje bemachtigen? Dan blijft degene zonder plekje in het
midden staan. Zo was het een hele race tegen de klok. En
zeker en vast dat de jonggivers voortaan de namen kennen!
De leden maakten er zelf een kleine dromenvanger waar ze al hun creativiteit kwijt
konden. Dit deden we met ijzerdraad, wol en kraaltjes. We speelden ook nog enkele
pleinspelletjes zoals dunne Bertha en ninja. De dag eindigde met het opschrijven van onze
ultieme dromen en deze in onze dromenvanger te hangen. Kortom, de eerste echte activiteit
was weer geslaagd!

Givers: Kennismaking
Vandaag was het de eerste activiteit van het jaar in de nieuweGivertak. We hebben leuke
spelletjes gespeeld om de andere leden en de nieuwe leiding beter te leren kennen.
We startten de activiteit met vlaggenroof, waarbij telkens twee leden moesten strijden om de
das in het midden naar hun kamp te brengen. Daarna speelden we verstoppertje. Wist je al
dat die gekke leiding zich in de vuilbak had verstopt? We speelden ook verknuffeltje, door
corona was het al heel lang geleden dat we dit toffe spel nog eens konden spelen. Ten slotte
speelden we tienbal, waarbij twee teams een bal tien keer naar elkaar moesten passen.
Per spelletje dat de leden speelden, kregen ze een tip over de locatie van een enveloppe. In
deze enveloppes zaten weetjes over de leiding.
De leden moesten dan raden welk weetje bij
welke leiding hoorde. Zo zijn de leden te weten
gekomen dat Axana werkt, dat Janne ooit eens in
een grot heeft geslapen, dat Muco
verpleegkundige studeert en dat Nele drie broers
en geen zussen heeft. Nu iedereen elkaar wat
beter kent, zijn we zeker en vast klaar voor het
Giverjaar. We kijken al uit naar de volgende
activiteit!

Jins: Reis door de Akabetijd
Vandaag kwamen onze jins een cooletijdmachine tegen die ze graag eens wouden
uitproberen. Maar door een ongelukje brak de machine en kwamen ze opeens vast te zitten
in hun eigen ‘kapoenen/welpen’-periode. Ze wouden natuurlijk terugreizen naar hun huidige
jaar om zo allemaal te samen aan een fijn jinjaar te starten en dit deden ze door zo

enthousiast mogelijk typische leeftijdsgebonden spelletjes mee te spelen. Er waren zo 4
periodes van specifieke spelletjes: kawellen, jogi’s, givers en jins.
Omdat sommige leden misschien een paar van
de nieuwe jinleiding nog niet zo goed kenden
kregen ze na elk succesvol gespeeld spel een
aantal weetjes over de leiding. Maar ze wisten
hierbij nog niet van welke leiding welk weetje was.
Zo maakten wij het een beetje spannend voor
onze jins zodat pas bv. van hun kawellenperiode
naar hun jogiperiode kunnen overspringen
wanneer ze de juiste verkregen weetjes aan de
juiste leiding kunnen koppelen.
De jins hebben zich zo dus goed kunnen inleven in bijvoorbeeld hun eigen jongere jaren door
leuke klassieke spelletjes als namentikkertje en ‘Schipper mag ik overvaren’ te spelen. Met
een lach op hun gezicht waren ze ook steeds trots op zichzelf wanneer ze juist konden raden
welk leuk weetje bij welke leiding hoorde. Zokonden ze op een originele manier terug
tijdreizen naar hun jinjaar dat we vandaag op een fantastische manier gestart hebben.

Zaterdag 02 Oktober
Kapoenen: Gekke professor
Wie heeft er ooit al eens gedroomd dat hij een professor wilde zijn? Awel,
onze kapoenen hebben deze droom zeker al eens gehad. Vandaag werd
deze droom werkelijkheid voor hun. Ze mochten voor één dag een
professor zijn., maar geen gewone professor hoor. Neen, het waren
allemaal verstrooide professors. Ik zal jullie eens vertellen wat deze
verstrooide professors allemaal gedaan hebben.
Zo hebben we enkele proefjes uitgevoerd. Eentje met melk, maar ook
eentje met water en octopussen. Onze professor kende zijn spelletjes niet
meer. Zo hebben we omgekeerd tikkertje, omgekeerd verstoppertje gespeeld. En nog vele
ander spelletjes op een verstrooide en rare manier.
Gelukkig waren onze professors op het einde van de activiteit weer helemaal hun zelf. Ze
wisten weer hoe alles in elkaar zat.

Welpen: Het kleurenmonster
deze zaterdag was het kleurmonster op bezoek geweest bij de
welpen. hij had alle kleuren van onze vlieger gestolen. zei vertelde
dat we onze vlieger en de kleuren konden terugverdienen door
spelletjes te spelen. per spel dat we speelde kreeg de leiding een tip
waar dat 1 van de kleuren lag. toen was het wel tijd voor een pauze
en dronken we wat water en aten we een koek. we trokken ook nog
een kei coole groepsfoto om deze dag zeker niet te vergeten. na
onze pauze vlogen we er weer in en maakte we met de kleuren die
we gevonden hadden een kleurencombinatie, dit deden we door
onze vinger in verf te dompelen en er mee een af druk te maken op
een papier. al snel hadden we de combinatie gevonden en kregen we onze mooie vlieger
terug. toen was het al bijna gedaan. de deden onze leuke welpen kreet en zwaaiden nog
naar de vlag, onze mama’s en papa’s stonden al klaar maar we namen nog even afscheid
van de leiding en gingen naar huis.

Jonggivers: Astronauten
Givers: Dromen
Vandaag traden onze Givers in het jaarthema ‘Dromenland in zicht’. Ze deden allemaal
opdrachten om de code van de kist te kraken. Zo mochten ze zelf een dansje verzinnen op
de indianendans, een spel spelen waar de dromers de nachtmerrie moesten vangen. Ze
speelden ook ‘Omgekeerde Wereld’ waar iedereen één person nadeed maar dan op de
tegenovergestelde manier. Ze mochten op het einde ook zelf hun dromen laten uitkomen
door spelletjes te spelen die de leden zelf graag wilden spelen. Eenmaal de kist open was
mochten ze met het materiaal dat in de kist lag dromenvangers maken.

Jins: #LikeMe
De Jins werden tijdens deze activiteit helemaal ondergedompeld in de wondere muzikale
wereld! Er was normaal een optreden van #LikeMe gepland maar omdat alle bandleden ziek
waren, werd er aan de jins gevraagd om in te vallen.
Uiteraard kon dit niet zomaar. Ze moesten allemaal de opleiding tot echte artiest volgen. Het
begon met het kiezen van de juiste outfit. Eens die gekozen was, kon er geoefend worden op
poseren en werd er een fotoshoot gedaan. De eerste stappen tot het worden van een echte
artiest waren gezet!
Na het poseren, kwam bewegen, entertainen en uiteraard dansen aan de beurt. De jins
werden echte wereldsterren. Als laatste smeerden we onze stembanden en zongen we mee
met allerlei liedjes. De dag werd afgesloten met een groot feest!

Zaterdag 16 Oktober
Kapoenen: Disney
De disney figuren hadden de leiding een brief
gestuurd. Hierin stond dat ze onze hulp nodig
hadden, ze hadden namelijk allemaal een
probleem. We kozen een disney figuur uit en
begonnen aan ons avontuur om
Disneywereld weer juist te maken. We
begonnen met belle het helpen van bellen
door 1, 2, 3 beest te spelen. Toen we aan het
lopen waren liepen we tegen Minny Mouse,
zij was de bolletjes van haar kleedje kwijt. Na
lang zoeken vonden we deze terug. Maar we
waren er nog niet vanaf. We kregen te horen
dat sneeuwitje onze hulp ook nodig had.
Hiermee speelden wet het superleuke spelletje
spiegeltje, spiegeltje hoe laat is het. Nadat we
dit gedaan hadden waren we heel moe en
speelde we dode hond waarbij we heel stil
moeten blijven liggen. Hiermee hielpen we de
hondjes van 1001 dalmatiërs.
Hierna was het tijd voor een 4-uurtje zodat we
verder konden gaan met ons avontuur. We
leerde de 7 dwergen opnieuw fluiten en zingen.
Hierna was het dan tijd voor onze voorlaatste
missie. We hielpen de ijsprinses Elza door een
keimooi kasteel te maken van Duplo blokjes.
Als laatste hielpen we piniokkio door een mooie
tekening te maken. Na veel hulp te hebben
geboden was Disneywereld terug hersteld.

Welpen: Naar het bos
Vandaag zijn we niet op onze lokalen in Elsum gebleven maar
hadden we afgesproken aan onze oude lokalen. Na de kreet zijn we
naar het speelbos gegaan. Als eerst hebben we super coole kampen
gebouwd. We gingen allemaal takken zoeken om ons kamp heel
groot te maken. Daarna hebben we de vlag in het kamp verstopt en
was het tijd om stratego te spelen. We moesten in het andere kamp
de vlag gaan pikken om te kunnen winnen. Maar als we iemand van
het andere team tikte moesten we kijken wie het hoogste kaartje had.
De winnaar kon verder en de verliezer moest terug naar zijn kamp om een nieuw kaartje te

gaan halen. Na lang te spelen was het tijd voor ons vieruurtje. Daarna speelden we nog een
paar kring en plein spelen in het bos en was het tijd om naar huis te gaan.

Jonggivers: Highland games
Givers: Superhelden
Tijdens deze activiteit speelden we een heus superheldenspel. Om uit te vechten wie de
beste superheld is, was er een groot bordspel doorheen heel het lokaal gelegd. Op elk vakje
van het speelveld stond een opdracht geschreven. Als we op een vakje terechtkwamen,
moesten we eerst de opdracht uitvoeren voor we verder konden gaan. We hebben heel wat
gekke opdrachten gedaan, sommige
zelfs meerdere keren! Zo moesten
sommigen bijvoorbeeld hartjes uit een
papier knippen, bootjes vouwen, rondjes
door het lokaal lopen, een puzzel maken,
een voorwerp zoeken, een ballon kapot
blazen en nog veel meer. Soms moesten
we ook elkaar uitdagen als we op een
uitdagingsvakje terecht kwamen. Als je
dan won, mocht je wisselen van plaats op
het spelbord als je dit wou. Bij de
uitdagingen moesten we dingen doen
zoals armworstelen of om ter langste
AAA zeggen.
Uiteindelijk werd Nona de winnaar van het superheldenspel. Proficiat!
Na het superheldenspel, gingen we naar buiten voor het vieruurtje. Vervolgens hebben we
ook nog even omgekeerd verstoppertje gespeeld. De Givers houden niet van stilzitten, dus
daarom mocht iedereen meezoeken naar 1 persoon.
Voor we het wisten was het alweer tijd voor de kreten en het groeten van de vlag en dus ook
tijd om naar huis te gaan. Tot de volgende keer Givers!

Jins: Avatar
Vandaag kregen de jins te horen dat de avatar
verdwenen was. De jinleiding kwamen vertellen dat ze
hun dus vandaag gingen opleiden tot echte avatars om
het gat op te vullen dat de avatar achterlaat. De avatar is
de meester van de vier elementen: Water, vuur, lucht en
aarde en de jins moesten net zoals de avatar deze
elementen leren beheersen. De jins kregen een lijst met
opdracht gelinkt aan een element. Telkens als ze een
opdracht deden gelinkt aan een element verdienden ze
een puzzelstuk al de puzzelstukken samen vormen een
element. De jins deden allerlei opdrachten om de

puzzelstukken te verdienen zo tekenden ze bijvoorbeeld elk
element, vulden ze met een lepel lege flessen met water en
speelden ze pictionary. Op het einde van de namiddag
hadden de jins alle puzzelstukken verdient en kregen ze
officieel hun blauwe avatar pijlen.

Zaterdag 30 Oktober
Kapoenen: Kermis
Onze kapoenen gingen naar de kermis! We startte de dag door
aan het kermisrad te draaien. Elk cijfertje stond dan gelijk aan een
kermis activiteit die wij deden. Als eerste draaiden wij het
nummertje 3 waardoor wij 3 op een rij speelde, maar met een
groot spelbord en grote vormen. Dit was superleuk! Hierna werden
er andere spelletjes gespeeld zoals 1,2,3 piano en tikkertje. Ook
speelde we bowling waarbij het een heuse strijd werd tussen de
leden en de leiding. Na een grote
mens-erger-je-niet en blikken
gooien was het dan tijd om onze 4uurtjes te eten. Maar ook hiervoor
moesten we eerst bij de kermis passeren. We moesten
namelijk aan een touwtje trekken om zo aan de wafeltjes te
geraken. Hierna was het dan tijd om onze creatief de vrije loop
te laten door kaartjes te kleuren die we gaan gebruiken voor
onze verkoop… wat we verkopen laten we jullie nog even zelf
uitzoeken. Wie houd er nu niet van een beetje mysterie. Als
laatste speelde we in de grote speeltuin tot het thuis was om
naar huis te gaan.

Welpen: Halloween
BOEEEEEE! Vandaag hebben de welpen met zen allen
samen gegriezeld. Wat supertof was, was dat enkele leden
ook verkleed waren in het thema! Als eerste hebben ze
enkele spelletjes in het
donker gespeeld, gelukkig
hadden ze allemaal een
zaklamp bij waardoor het niet
te eng was. Daarna zijn we
voor een frisse neus naar buiten gegaan om daar andere
spelletjes te spelen, zoals: zombie-tikkertje, 123-zombie,
vampier-tikkertje, enzovoort. Als laatste was er nog een leuke
verrassing, de welpen mochten hun eigen lekkere
spinnensoep maken. Ze mochten spaghettipieten door
gehaktballetjes steken, deze werden daarna in de soep
gedaan waardoor het echte spinnen werden! Smullen maar!!!

Jonggivers: Monopoly
Money money money, Vandaag kregen de jonggivers ineens een hele som geld bij het
binnenkomen. Wel 5 miljoen euro. Dit was spijtig genoeg niet om in hun portemonnee te
steken. Want geld moet rollen. Aan de hand van een spelbord konden de leden een heleboel

straten en belangrijke plekken kopen. Van De lokalen tot de
hopper, of misschien wel Schotland uit de vorige activiteit.
Om de beurt mochten de leden een gooi doen naar hun nieuw
geluk. Als ze op een vakje komen konden ze deze kopen. Als er
dan een ander team op hun vakje kwam moesten zei huur betalen.
De vakjes vlogen de deur uit.
Er waren ook kanskaarten hiermee konden de teams extra geld
verdienen. Hiernaast hadden ze ook nog doe-opdrachten als ze op
een station kwamen. Er waren verschillende opdrachten: zoek 3
levende
insecten, maak een menselijke
Pyramide, praat 2 min tegen een
boom, verzamel 20 totem namen, …
Zo werden de jonggivers echte big
spenders. Van al dat geld uitgeven
kregen ze natuurlijk honger. Na het
vieruurtje speelde we samen nog
weerwolven. Hierna was het spijtig
genoeg alweer tijd om naar huis te
gaan.

Givers: Halloween
Boeeeeeee, de Givers kregen de opdracht om de enge heks tevreden te houden door
opdrachtjes te doen om voldoende bloed in haar heksenketel te krijgen. Zo moesten ze een
spreuk verzinnen van 8 regels dat rijmde. Ze speelden tikkertje boe waarbij je versteende als
je getikt werd. Ze hebben een pompen uitgehold. Dan warden de leden een voor een
geblinddoekt en moesten blindelings de wrat op de heks haar gezicht plakken onder
begeleiding van de andere leden. Ze probeerden ook de spookballonnen te vangen las ze
losgeschoten werden. Ze warden daarna in twee groepen verdeeld en moesten om ter snelst
iemand wikkelen in wc-papier zoals een mummie.

Jins: Halloween

Vandaag hebben we een Halloween
activiteit gehad. De anti- Halloween
man had al onze feest materialen
weggepakt. De Jins moesten onze
materialen (muziek, versiering, chips en
zo verder) terugverdienen door middel
van spelletjes.
Ons eerste spelletje was 1,2,3 spooky.
Dit is een Halloween versie van de
klassieker 1,2,3 piano. Een van de
andere spelletjes was tiktak boem,
maar bij deze versie hebben we dit
binnengespeeld, in een donker lokaal en in plaats van een bol te gebruiken hebben we een
glowstick gebruikt.
Een ander cool spelletje dat we gespeeld hebben was quiz
in het donker. De Jins werden verdeeld in drie groepjes, de
leiding stelde vragen en de Jins moesten met hun groep
overleggen over de mogelijke antwoorden. Als ze het
antwoord wisten dan moesten zij het antwoord gaan
zoeken. De antwoorden werden geplakt op de muren van
het donker lokaal. Op het einde hebben alle Jins
gewonnen. Ze hebben een keileuk Halloween feest
verdiend.

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

