
 

Lieve leden, ouders en sympathisanten 
Wij zijn het nieuwe jaar weer goed gestart met fantastische activiteiten. Deze 

konden gelukkig terug in het echt doorgaan. Eerst deden we een activiteit in 

onze takken apart. De volgende activiteiten speelden we een spel tegen alle 

andere takken. Hiermee hebben we ons goed geamuseerd. 

Kalender 
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van Maart tot en met April. 

De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld. 

Kapoenen 

Zaterdag 05/03: Fc de Kampioenen 

Vandaag gaan we met de tofste voetbalploeg van het land opstap. We geen samen 

met Doortje liedjes zingen en met Xavier naar het leger. Kan jij net zo goed grapjes 

uithalen als Marc? 

Zaterdag 19/03: Like Me 

Ik  ben mij voor altijd ik ben wat je ziet,'k  Ben mezelf  ... Komt dit   lied jouw ook 

bekend voor? 

 Dan ben je helemaal klaar voor onze Like me activiteit. Vandaag gaan we ons 

helemaal onderdompelen in de muzikale wereld. Is jouw stem al opgewarmd? 

Zaterdag 02/04: Mickey Mouse 

Ik ga iemand omschrijven en jij mag raden wie het is. Het is een muis met 2 ronde 

zwarten orden. Weet jij   al wie het is? Het is Mickey mouse en vandaag mogen we 

met hem mee op avontuur. 

Zaterdag 15/04 - 17/04 : Paaseiland weekend 

Dit weekend gaan we samen het prachtige Paaseiland bezoeken. Zou de paashaas  

hier ook langs komen?Meer info volgt nog. 

Zaterdag 30/04: Safari 

Akabe De Pioen 

Nieuwsbrief 

 



 

Heb jij al ooit een olifant of giraf gezien? Vandaag gaan we samen op safari. Wie 

weet komen we er wel tegen. Bereid je maar voor want het oerwoud is niet zo veilig 

als het eruit ziet. 

Welpen 

Zaterdag 05/03: Op de boerderij 

tok tok, kuukeleku, boe, knor knor, ...  Deze geluiden kan je allemaal horen op 

eenboerderij. Zijn jullie echte boeren en boerinnen? Vandaag gaan we kijken 

hoegoed jullie boerderij kwaliteiten zijn. 

Zaterdag 19/03: Ontdekkingsreis 

Verre reizen, spannende avondturen, nieuwe horizonnen ontdekken en nog veel 

meer valt er te beleven tijdes dezeactiviteit. Kom zeker mee want we gaan met z’n 

allen samen op expiditie. 

Zaterdag 01/04 - 03/04: Jungle weekend 

Slangen, papegaaien, leeuwen, zebra’s, beren, ...  en ook onze Welpen zijn terug te 

vinden in de grote wildernis van de jungle. Trek je stoerste uniform al maar aan want 

dit weekend trekken we samen door de mooie natuur  van hetregenwoud.Meer info 

volgt nog. 

Zaterdag 16/04: Paasactiviteit 

“Alle klokken luide, alle klokken luide, bim bam bom, bim bam bom”. Vandaag komt 

de paashaas langs op onze paasactiviteit! Kom jij ook meespelen? 

Zaterdag 30/04: Patattenactiviteit 

Heb jij   ooit al eens met een tennisracket tegen een pattat geslagen en die dan ook 

nog eens opgegeten? Klinkt allemaal heel gek, maarstiekem is dat ook een beetje 

de bedoeling van deze activiteit! Kommee ontdekken! 

Jonggivers 

Zaterdag 05/03: Big brother 

Jonggivers worden bij big brother gevraagd” Vandaag worden we net al als bij big 

brother opgesloten en moeten we samen proberen big brother te ontmaskeren zodat 

we bevrijd kunnen worden. Lukt het ons om aan de hand van verschillende 

opdrachten, big brother te ontmantelen? 

Zaterdag 18/03 - 20/03: Aprés ski weekend 

HET IS WEER ZO VER!!!! WE GAAN OP WEEKEND!!! Dit weekend is het thema 

après ski. Après watte? Wel, dit weekend is volledig in wintersport thema. Heel veel 

gezellig met de groep samen zitten, samen zingen, en wie weet wat nog meer. We 

gaan opzoek naar onze wintersport koning of koningin.  Meer concrete info over 

waar en wanneer volgt nog. Wat we al wel kunnen vertellen is dat het weekend zal 

doorgaan op 18-19 en 20 maart. Tot dan! 



 

Zaterdag 02/04: Uitvinders 

John Boyd Dunlop bedacht de fietsband, Neil Arnott het waterbed, James Dewar de 

thermosfles, George F. Green de tandartsboor, Edward Jenner de vaccinatie en 

John Harvey Kellogg cornflakes. Kunnen jullie al raden wat we vandaag gaan doen? 

Vandaag gaan we ook eens op zoek naar een uitvinding. En doen we zelf proefjes! 

Zelf altijd al het gevoel gehad dat je iets misten? Wij ook zeker wel, namelijk 

wanneer we een hongertje hebben en zo snel mogelijk iets zouden willen eten. Jullie 

een idee hoe er zo snel mogelijk eten geteleporteerd zou kunnen worden? Vertel het 

ons dan zeker volgende activiteit. 

Zaterdag 16/04: Paasactiviteit 

Ben jij net zoals de paashaas verzoet op lekkers? Kom dan zeker een kijkje nemen 

tijdens de activiteit die helemaal in het teken staat van de paashaas! 

Zaterdag 30/04: Kan hij het of kan hij het niet 

Soms zie je wel eens iemand voorbij lopen en denk je bij jezelf, zou zij nu niet super 

mooi kunnen zingen? Vandaag kunnen we deze gedachten waarmaken. De leiding 

zal verschillende opdrachten voorzien waarbij je beroep doet op je 

inschattingsvermogen. Zou die persoon goed zijn in een bepaalde opdracht of zal hij 

de opdracht doen mislukken? Laat de talentscout in jou helemaal naar boven komen 

tijdens deze activiteit! 

Givers 

Zaterdag 05/03: Among us 

Diefstal. Sabotage. Verraad. Wie van de Givers is de bedrieger among us (in   het 

spel)? Of is er zelfs meer dan een bedrieger? Kom het te weten op de meest 

mysterieuze activiteit van het hele scoutsjaar. 

Zaterdag 19/03: Pijlentocht 

Bij de Givers mag het ook al eens wat avontuurlijker zijn, daarom gaan we op 

pijlentocht! Vinden we onze weg terug naar het lokaal terwijl we zelf onze route 

uitstippelen? 

Zaterdag 02/04: Avatar 

Bij deze activiteit gaan we zien welke het sterkste element is(water, lucht, aarde, 

vuur). Zo kunnen we besluiten wie er de Avatar van de activiteit word. 

Zaterdag 16/04: Paasactiviteit 

Hopelijk heb je je mandje al klaar want het is weer tijd voor paaseieren! 

Zaterdag 29/04-01/05: Avonturenweekend 

Een van de hoogtepunten van het jaar is natuurlijk het Giverweekend. Dit jaar staat 

ons weekend helemaal in het teken van avontuur. Alle informatie hierrond komt later 

nog in jullie mailbox terecht. 



 

Jins 

Zaterdag 05/03: Disney channel games 

Hoeveel weet jij van Disney? Kom en test jouw kennis met een geweldige quiz! 

Disneymuziek raden, personages hun stemmen herkennen, jouw eigen Disney 

personage creëren en meer. Lets de Disney channel games begin! 

Zaterdag 18/03 - 20/03: Jinweekend 

Zijn jullie het ook zo beu op de lokalen? Steeds dezelfde plaats om te spelen en te 

ontdekken? Kijken jullie ook steeds zo uit naar samen op weekend gaan? Dan kan je 

ons Jinweekend zeker niet missen. Verdere info en het thema van ons weekend 

wordt meegedeeld via mail.  

Zaterdag 02/04: Zootopia 

We reizen af naar de stad zootopia waar allerlei dieren leven en we lossen, zoals in 

de film, samen een echt mysterie op! 

Zaterdag 16/04: Paasactiviteit 

Eten jullie graag paaseitjes? Dan zou ik deze activiteit zeker niet willen missen! De 

paashaas is er al helemaal klaar voor, jullie ook? 

Zaterdag 30/04: Scouteske spelen 

Na al die jaren zijn Jins echte scouts geworden. Dit mogen jullie ook komen bewijzen 

tijdens de Scouteske spelen! 

  



 

Verslagen 

Zaterdag 08 Januari 

Kapoenen: Hawaii 

Met de fantastische buitentemperaturen 

maakten we ons klaar voor onze Hawaii 

activiteit. Een bloemenslinger om onze 

nek en het leek wel 30 graden. We 

speelden een supercool Hawaii bordspel. 

We moesten een kaartje trekken met 2 

opdrachten en als we deze goed 

uitgevoerd hadden mochten we met de 

dobbelsteen gooien en stapjes 

vooruitgaan. Als opdracht hebben we 

aan hoelahoep werpen gedaan, dooie 

vis gespeeld, surfplank gesprongen en 

nog veel meer. Op het bord vonden we 

ook rode vakjes. Telkens als we hierover 

gingen kregen we iets. Dit waren appels, 

druiven en rietjes. Wat moesten we hier 

nu mee? Toen we aan het einde van het 

bord kwamen werd het allemaal duidelijk. 

We gingen een Hawaii feestje vieren. We 

maakten onze eigen smoothies en 

fruitspiesjes en er werd een leuk muziekje opgezet. Na nog een paar spelletjes 

gingen we ook nog even langs bij de speeltuin. Toen was het alweer tijd om naar 

huis te gaan. We deden onze Hawaii slinger uit en brr wat was het toch weer koud.  

 

Welpen: De gekke professor 

Voor deze dag had een gekke professor een heleboel zotte proefjes voorzien voor 

onze Welpen. We leerden dat wanneer we een glas vullen met water en hier een 

gewoon stukje stof strak overspannen, het water er niet zal uitlopen als we het glas 

omkippen. We ontdekten ook dat sommige dingen blijven drijven op het water terwijl 

andere dingen gewoon zinken. Na wat onderzoek kwamen we tot de conclusie dat 

het de lucht is die sommige voorwerpen doen drijven. 

Nadat we hierachter waren gingen we een papieren bootje plooien. Want deze 

blijven toch ook drijven, niet? We namen de proef op de som en gingen aan de slag. 

En jawel hoor, onze Welpen waren professionals in het plooien van papieren 

bootjes. Stuk voor stuk bleven ze allemaal mooi op het water. 

Buiten al deze leerrijke proefjes konden we ons natuurlijk ook nog uitleven in de 

spelletjes die we speelden. Het hoogtepunt was toch wel de stoelendans waar we 



 

met z’n allen volledig op los gingen. Na het vieruurtje was het dan eindelijk tijd om 

nog even op de speeltuin te gaan voordat de activiteit jammer genoeg alweer voorbij 

gevlogen was. 

Het was fijn om jullie eindelijk terug te zien! 

Tot de volgende keer 😉 

Jonggivers: Geldactiviteit: glas ophalen 

 

Givers: Sprookjes 

Vandaag moesten de Givers een mysterie oplossen in het grote sprookjesbos. Met 

z’n allen probeerden ze de moord van de boze stiefzus van Assepoester op te 

lossen. We hebben het klassieke spel cluedo gespeeld. Per spel kregen de Givers 

enkele tips om zo de dader, het moordwapen en de plaats delict te vinden. Na 

verschillende spelletjes zoals Doornroosje, waarbij de leden zo stil mogelijk moesten 

blijven liggen, en sprookjes uitbeelden hadden de leden het mysterie opgelost. 

Assepoester had haar stiefzus vermoord met de toverstaf van de goede fee in de 

paardenstallen. 

Jins: Driekoningen 

De Jins hebben deze activiteit in 

de voetsporen getreden van de 

driekoningen. Ze moesten 

namelijk op zoek naar de 

verloren kerststal. 

Uiteraard kon dit niet zomaar. Ze 

moesten aan de hand van een 

ganzenbord allerlei spelletjes 

spelen of opdrachten vervullen. 

Die verbonden waren aan de 

nummer op het vakje waar ze 

beland zijn. Zo hebben we tikkertje stopcontact gespeeld, we hebben elkaar een fijn 

compliment gegeven, we hebben onze lenigheid getest bij de limbo en hebben 

kerstmoppen verteld.  

De moeilijkste opdracht die vervult moest worden was toen we in de gevangenis 

beland waren en we 2 minuten moesten zwijgen. Dit was een zware opdracht voor 

onze Jins, maar uiteindelijk, na 5 keer opnieuw te starten, is het ze toch gelukt.  

Het was dus niet allemaal even simpel maar het is onze Jins toch gelukt om de 

kerststal tijdig te bereiken.  

 

  



 

Zaterdag 22 Januari 

Kapoenen: Wereld veroveren 

Hoera , wij konden de wereld gaan veroveren ! 

Bij elke opdracht die we moesten uitvoeren  

kregen wij een bepaald aantal punten , dit kon 

van 1 tot 3 gaan, hoe moeilijker of hoe langer 

de opdracht , hoe meer punten . 

Met die punten hadden wij toelating tot de 

wereldkaart .  

Met spelletjes zoals zakdoek leggen ,  

Verstoppertje en tikkertje hebben we ons weer 

enorm geamuseerd . 

De kapoenen hebben na hun lekker vieruurtje 

nog een schild kunnen maken . 

Dat schild heeft ons geholpen met de wereld te 

veroveren ! 

 

Welpen: Strijd der takken, verover de wereld! 

Deze activiteit gingen we de strijd aan met de andere takken. Door verschillende 

opdrachten te doen konden we landen van over heel de wereld veroveren. Met de 

Welpen kozen we ervoor om een zo groot mogelijk gebied van Afrika in te palmen. 

En dat we hier in geslaagd zijn is natuurlijk ook geen verassing. Op de kaart is in het 

groen te zien wat voor 

wereldveroveraars we zijn! 

Natuurlijk ging dit niet vanzelf. We 

moesten de zee oversteken door met 

stoelen een afstand af te leggen zonder 

de grond te raken, een geheime code 

ontcijferen, een bom verstoppen en 

natuurlijk de bom van de andere takken 

zoeken om ze te ontmantelen, … Na het 

veroveren van de landen moesten we hier natuurlijk ook over waken. Daarom 

ontwierpen we ons eigen wapenschild en vlag, en werden we om beurt koning. Voor 

onze koning knutselden we een kroon waarop Koning Filip alleen maar jaloers kan 

zijn. 



 

Na al het politieke geweld van vandaag sloten we onze activiteit nog mooi en 

vredelievend af door samen met de kapoenen ons helemaal uit te leven op de 

speeltuin. Het was weer een geslaagde activiteit vandaag. Op naar de volgende! 

 

Jonggivers: De wereld veroveren 

Spijtig genoeg kon de film activiteit niet doorgaan. Maar dat 

weerhield ons niet van een hele namiddag ravotten.  

We gingen de strijd aan met de andere takken om de wereld 

te veroveren. We kregen een hele lijst met opdrachten 

waarmee we punten konden verdienen van 1-3 punten. Hoe 

moeilijker de opdracht hoe meer punten we kregen. Maar dat 

hield de jonggivers niet tegen. Zij begonnen direct met de 

moeilijkste opdrachten.  

Met de punten die ze verzamelde door bv volksdans te 

maken, rondjes rond het gebouw lopen, 

dikke koning, Chinese slang, … 

Konden ze landen aankopen. Hoe meer 

punten een land kosten hoe groter het was. 

De jonggivers gingen direct voor de grote 

landen en in 

korte tijd kleurde 

heel de kaart 

oranje. Ze 

haalde een mooi 

totaal van 26 

punten en 

behaalden 

hiermee een 

mooie derde plaats. 

Givers: Verover de wereld 

Vandaag gingen we normaal met alle takken samen een leuke film kijken, maar 

corona heeft hier weeral roet in het eten gestrooid. Gelukkig konden we met de 

verschillende takken tegen elkaar strijden om de wereld te veroveren, zodat we toch 

een beetje het gevoel hadden van samen te zijn met alle takken. 

Elke tak kreeg dezelfde opdrachten/spelletjes die 1, 2 of 3 punten waard waren. 

Telkens wanneer een tak een opdracht had uitgevoerd of een spelletje had 

gespeeld, kon deze tak een land op de wereldkaart veroveren (inkleuren) met 

hetzelfde aantal punten. Onze Givers hebben vandaag enorm hard gestreden om de 

kleur van de Givers, blauw, op de wereldkaart te zetten. We zijn de strijd begonnen 

door met heel de tak twee rondjes rond het gebouw te lopen. Daarna hebben we ons 

omgetoverd tot echte Give Strijders door ons gezicht (en benen) blauw te 



 

camoufleren. We hebben een mooie kroon geknutseld zodat we een koningin van de 

Givers hadden, en met z’n allen onze kreet gezongen zodat de andere takken ons 

zeker zouden horen. Ook hebben we geleerd om coole boten en vliegtuigen te 

bouwen, zodat we tussen de verschillende continenten konden reizen. Hier hebben 

we trouwens een nog coolere foto mee gemaakt. De Givers hebben ook bewezen 

dat ze langer konden strijden op één been dan de leiding, dat zelfs een dikke koning 

voor hun geen gevaar was en dat ze sluw genoeg zijn om voorbij de Chinese Muur 

te geraken. Elke Giver was ook zo dapper om een duizelingwekkend parcour af te 

leggen, waarmee ze hebben getoond dat ze zeker in staat zijn om een lange, 

gevaarlijke wereldreis af te leggen. 

Uiteindelijk hebben de Givers bijna heel Zuid-Amerika veroverd, en hier en daar nog 

een land in de andere continenten. Ze hebben vandaag zeker en vast bewezen dat 

ze uitermate geschikte strijders zijn! 

 

Jins: De wereld veroveren 

Vandaag speelden we een 

groepsspel waarin alle takken 

tegen elkaar streden om de 

wereld te veroveren. Het doel 

van het spel was om zo veel 

mogelijk landen op de 

wereldkaart te kleuren in je 

eigen takkleur. Vooraleer je 

deze kon kleuren moest je 

per tak opdrachten 

volbrengen. Elke opdracht 

was verbonden met een hoeveelheid punten één, twee of drie en aan de hand van 

die punten kon je dan landen gaan inkleuren.  

 

De leden en de leiding vonden het concept om tegen de andere takken te strijden 

erg leuk, dit bracht het groepsgevoel naar boven. Over het algemeen deed iedereen 

wel enthousiast mee, er heerste een leuke en gezellige sfeer. Desondanks dat de 

andere takken de geheime locatie van onze bom probeerden te ontfutselen, bleven 

onze leden sterk en is de bom nooit gevonden.  Tijdens het vieruurtje en na afloop 

van de activiteit werd er ook even gepolst over wat zei ervan vonden, allemaal 

positieve reacties! 

 

 

  



 

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 

 


