
Lieve leden, ouders en sympathisanten
We hebben deze maand weer heel wat leuke activiteiten beleefd. Meer
hierover kan je lezen in onderstaande nieuwsbrief

Kalender
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van 30 April tot en met 28 Mei.
De activiteit gaat steeds door van 14.00u - 17.00u, tenzij anders vermeld.

Kapoenen
Zaterdag 30/04: Safari

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.

Zaterdag 14/04: Uitstap

Vandaag gaan we met iedereen op uitstap. Benieuwd waar we dit    jaar naartoe
gaan?Deze activiteit duurt een hele dag. Meer info volgt nog.

Zaterdag 28/04: Onderwaterwereld

Vandaag is et al onze laatste activiteit van het jaar. Maar niet getreurd.We gaan er
nog een topactiviteit van maken. We gaan de onderwaterwereld onveilig maken en
al samen dromen over het kamp.



Welpen
Zaterdag 30/04: Pattattenactiviteit

Heb jij   ooit al eens met een tennisracket tegen een pattat geslagen en die dan ook
nog eens opgegeten? Klinkt allemaal heel gek, maar stiekem is dat ook een beetje
de bedoeling van deze activiteit! Kom mee ontdekken!

Zaterdag 14/04: Uitstap

Ook al benieuwd waar we dit   jaar naartoe zullen gaan? Dat blijft voorlopig nog
even een verrassing.Wat we al wel kunnen verklappen is dat het ook dit  jaar weer
een geweldige dag zal worden!

Meer info volgt nog

Zaterdag 28/04: Slotactiviteit, ter land ter zee en in de lucht

Wie is de beste bouwer, de origineelste, de snelste, de grootste pechvogel, ...? En
gaat dit nu het beste op het land, in de zee of in de lucht? Een heleboel vragen waar
we na deze activiteit he tantwoord op zullen geven!

Jonggivers
Zaterdag 30/04: Kan hij het of kan hij het niet?Thema

Soms zie je wel eens iemand voorbijlopen 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 talentenscout in jou helemaal naar boven
komen tijdens deze activiteit!

Zaterdag 14/04: Uitstap

Vandaag gaan we op uitstap! Verder info volgt nog doorheen het jaar.

Zaterdag 28/04: Gabbers

Hakken, stampen. Hardstyle is not music it lifestyle. Vandaag gaan we helemaal los.
Niks is te gek. Haal u jogging en Nike air max als maar boven. We dompelen ons
helemaal onder in de gabber wereld.

Givers
Vrijdag 30/4 - zondag  1/05: Avonturenweekend

Een van de hoogtepunten van het jaar is natuurlijk hetGiverweekend. Dit jaar staat
ons weekend helemaal in het tekenvan avontuur. Alle informatie hierrond komt later
nog in julliemailbox terecht.



Zaterdag 14/04: Uitstap

Joepie, het is weer zo ver, we gaan op uitstap met de scouts! Waar we naartoe
gaan blijft natuurlijk nog een groot geheim... Hopelijk kan de uitstap dit jaar wel
doorgaan want wij hebben er alvast super, super, suuuuuper veel zin in,  jij   ook?
Meer info volgt.

Zaterdag 28/04: Slotactiviteit

Het is alweer de laatste activiteit van dit   scoutsjaar! We halen voor de allerlaatste
keer alles uit   de kast en dan kunnen we volop beginnen aftellen naar ons super te
gek kamp!

Jins
Zaterdag 30/04: Scouteske spelen

Na al die jaren zijn Jins echte scouts geworden. Dit mogen jullie ook komen
bewijzen tijdens de Scouteske spelen!

Zaterdag 14/04: 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 alvast zin in!

Zaterdag 28/04: Bikini Bottem

Weten jullie wie er in een ananas onder water woont? Want vandaag gaan we bij
hem op bezoek. Nu het bij ons lekker warm geworden is, zoeken we het water
graag op. Geen betere activiteit om bij Spongebob en Patrick op bezoek te gaan en
samen waterspelletjes te spelen. Kunnen we Jins? Ik hoor



Verslagen
Zaterdag 05 Maart

Kapoenen: Fc de kampioenen

Vandaag hebben wij een fc de kampioenen
ganzenbord gespeeld. Om de beurt konden
we gooien en onze pion vooruit zetten. Als we
op een personage terecht kwamen moesten

we met z’n alle
een opdracht
volbrengen. We
hebben liedjes
gezongen, stoelendans gespeeld en nog veel meer.
We hebben zelf een potlood verkocht aan leiding van
een andere tak. Wat waren wij goede verkopers net
zoals Fernand. Na al deze spelletjes en opdrachten
was het tijd om tot rust te komen met een koek.
Daarna hebben we nog even verder gespeeld tot er
iemand gewonnen was met het ganzenbord. Als
laatste zijn we ons nog even gaan uitleven op de
speeltuin. Wat hebben we weer genoten van deze
dag.

Welpen: Op de boerderij

De welpen zijn vandaag naar de koeienboerderij
geweest. We zijn als echte scouts te voet naar de
boerderij gegaan. Daar kregen we van de boer een
rondleiding in zijn boerderij. Als eerste zijn we naar
zijn paarden gaan kijken, wat een stevige knollen
waren dat!

Vervolgens hebben we een tour gehad van de
jongste koeien naar de oudste koeien. De boer had
een kalfje zitten van wel 3 dagen oud. We mochten
het kalfje een fles water geven, bij sommige welpen
heeft ze zelfs aan hun vinger gezogen ;)

Als laatste kregen we nog een pudding met vanille
en melkchocolade, met verse melk van de koeien
zelf! Wat een ervaring was dat wel niet!!



Jonggivers: Homo Universales

De jonggivers speelde op 5 maart het grote “Homo
Universalis- spel”. We startte allemaal in een halve cirkel.
De Jonggivers stonden gerangschikt van 1 tot 10. De
Jonggivers werden sterk op proef gesteld, we gingen op
zoek naar de “Alles- kunner” van de Jonggivers. Zo
moesten we verschillende proeven doorstaan. Zo werd
het tekentalent op proef gesteld. Iedereen kreeg een blad
op de rug en moest zo raden wat de buur getekend had
op hun rug. Ook werd de stabiliteit getest, welke Jonggiver kan er het langst op één
been staan? Of won de leiding? Creativiteit werd getest door het bouwen van
zandkastelen. Kracht werd dan weer getest door het penalty trappen in de goal.

Natuurlijk is reactievermogen ook énorm belangrijk voor
de “alles-kunner” van de Jonggivers. We maakte duo’s,
de ene kreeg een vork, de andere een aardappel. Zo
gooide de ene met de aardappel en de andere
probeerde de aardappel te vangen met een vork. Niet
gelukt? Dan probeerde we natuurlijk eens opnieuw. De
aardappel wel kunnen vangen? Een punt extra.

Uiteindelijk kwamen we tot het besluit dat onze
Jonggivers allemaal hun eigen talentjes hebben. Maar
vooral dat er in de zang en dans ronden alle Jonggivers
uitblonken. Het was weer een topdag!

Givers: Among Us

Vier opdrachtgevers. Vijf bemanningsleden. Één bedrieger. Het was vandaag een
spannende dag bij de Givers. De bemanningsleden moesten namelijk de bedrieger
zien te ontmaskeren. Wil je weten of dat is gelukt? Lees dan snel verder!

Elke Giver kreeg een blaadje met enkele opdrachten die hij of zij moest uitvoeren:
individueel of per twee. Dit waren opdrachten zoals drie keer van de glijbaan gaan,
tien koprollen doen, een tekening maken rond een bepaald thema, vijf stukken afval
verzamelen, een verhaal over een bepaald thema vertellen, zoveel mogelijk
wasknijpers op uw kleren spelden, om ter eerste vijf punten bij blad-steen-schaar
verdienen, … Maar de
Givers moesten niet
zomaar opdrachten
uitvoeren; er was namelijk
één bedrieger in het spel!
Om het spel te winnen,



moesten de vijf bemanningsleden ofwel de bedrieger ontmaskeren, ofwel alle
opdrachten uitvoeren. De bedrieger moest op zijn beurt proberen om zoveel
mogelijk bemanningsleden uit te schakelen. Telkens de bedrieger een
bemanningslid kon uitschakelen, kwamen de overige bemanningsleden samen om
te vergaderen en zo gezamenlijk een verdachte aan te duiden. Hadden de
bemanningsleden het juist, werd de bedrieger ontmaskerd. Hadden ze het fout ging
het spel door. Om het spel extra spannend te maken, waren er tussendoor enkele
groepsspelen zoals tik-tak-boem.

De Givers waren goed bezig met hun opdrachten uit te voeren, tot Jan plots werd
uitgeschakeld. De bemanningsleden kwamen samen om een verdachte aan te
duiden, maar de bedrieger heeft kunnen ontglippen. Het spel ging dus verder.
Enkele bloedstollende minuten later heeft de bedrieger Katrien kunnen uitschakelen.
Helaas, de bedrieger is deze keer niet zo voorzichtig te werk gegaan: Natalie, Liv en
Dylan hebben de bedrieger kunnen ontmaskeren. Het was Nona! Goed gedaan
allemaal!

Jins: Disney Channel games

Vandaag hebben de jins
meegedaan aan de “Disney
Channel games”. Dit tv programma
werd heel beroemd en uitgezonden
tussen 2006 en 2008 op Disney
Channel. Het was zo een
competitieve  wedstrijd tussen alle
stars van Disney filmpjes en series.

De jins wilden hun eigen versie van
deze games doen.

De jins werden verdeeld in drie
teams die een leiding als leider had. De bedoeling was om door spelletjes te
winnen, zo veel mogelijk punten te verdienen. Punten die de teams konden
gebruiken in het tweede deel van de activiteit.

De spelletjes die gespeeld werden zijn bijvoorbeeld:  tik tak Mickey mouse dat een
variant is van tik tak boem.

Steen, schaar, papier tussen drie jins. Een jin van elk team  heeft
een nummer gekregen, als de jins hun nummer hoorden,
moesten ze zo snel mogelijk naar het midden van de spelzone
lopen en steen schaar, papier spelen.

Voor en na het 4 uurtje, hebben we een quiz gedaan. Het thema
van de quiz was “Disney”. De jins moesten figuren, filmpjes en
personages raden.  Ze hebben ook korte scenes van filmpjes
gekeken en ze moesten benoemen wat ze gezien hebben in die



korte scenes. De punten die ze verzameld hebben in het eerste deel van de activiteit
konden ze gebruiken om  letters te kopen, zo op die manier hebben ze een hulp
gehad om de vragen te beantwoorden.



Zaterdag 19 Maart

Kapoenen: Like Me

De kapoenen zijn snoepjes gaan verkopen aan de deur. De opbrengst
hiervan gaat naar ons kapoenenweekend. Ze hebben de mensen
laten kiezen uit zure snoepjes en zoete snoepjes. Nadat we allemaal
super hard ons best hebben gedaan was het tijd om te spelen. We
hebben 123 piano en zakdoek leggen gespeeld. En om niet te
vergeten, we hebben onderweg veel gezongen en gedanst!

Welpen: ontdekkingsreis

Vandaag gingen de Welpen samen me de Givers op
ontdekkingsreis. Ze vonden eerst een brief en dan kon hun reis
beginnen. Eerst moesten ze van het welpenlokaal naar het
Jonggiverlokaal geraken. Ze mochten de grond niet raken. Om
hun te beschermen hebben ze eerst een schild gemaakt.
Daarna konden de veilig op pad gaan. Bij hun volgende brief
kregen ze een kaart met en route. Deze moesten ze volgen.
Wanneer ze er aan kwamen speelde we dikke Bertha. Daarna
was het tijd om te genieten van ons vieruurtje. Na het vieruurtje

konden we terug op pas gaan.
We moesten aan de hand van
de windrichtingen de juiste
weg zoeken. We kwamen uit
bij een touw waar we over
moesten. Iedereen heeft
elkaar geholpen om hier veilig
over te gaan. Toen was een
nog een beetje tijd om op de
speeltuin te gaan. Het was
weer een fijne dag!

Jonggivers: Weekend 18 tot 20 maart

De jonggivers waren dit weekend op weekend in Vosselaar.
Genaamd het aprés-ski weekend 2022!

We gingen samen met de Jins op weekend in Vosselaar.
Vrijdagavond installeerde we eerst onze bedden om zo vervolgens
aan ons aprés-ski feestje te kunnen beginnen. Op de muren



werden winterbeelden gebeamd, zo waren we nét écht in een skigebied.
Ondertussen werd er aprés-ski muziek

gedraaid, maar ook de Limbo en de Polonaise kwamen aan bod.

De volgende dag werd iedereen feestelijk
gewekt met getrompetter. Na het ontbijt
speelden we Risk en veroverde de teams
verschillende skigebieden. Dit ook weer over
een grote skikaart. Door verschillende duels
konden de Jonggivers hun teams inzetten op
de gebieden. Zo moesten de Jonggivers zo
snel ze konden “geraspte kaas” en “melk”
verzamelen. Hoe? Dat mochten de Jonggivers
helemaal zelf kiezen. Ze gingen op pad in

Vosselaar en keerde niet met lege handen terug.

‘s Middags aten we lekkere soep. In de namiddag konden de Jonggivers even vrij
spelen of platte rust houden. Vervolgens
vlogen we er terug in en begonnen we aan
de volgende activiteit. We wandelde naar de
Konijnenberg en speelde daar verschillende
pleinspelletjes gespeeld en mooie
zandkastelen gebouwd.

Toen was het terug tijd voor een uitgebreid
4-uurtje, even knutselen en dan terug
genieten van lekkere macaroni.

Als avondactiviteit stond er een kampvuur
op de planning. We speelden ‘weerwolven’
en spelletjes met verschillende dilemma’s. Zo werd er hevig gedebatteerd over het
tijdstip van slapen. Na een warme chocomelk een enkele marshmallows konden de
Jonggivers rustig gaan slapen.

De laatste ochtend werd er
snel ingepakt en dan was het
tijd om te ontbijten. We aten
lekkere eitjes, aangezien het
aprés-ski weekend was
hadden we sneeuw besteld.
Het ontbijten gebeurde in de
sneeuw, totdat onze borden
lichtjes waren ingesneeuwd.
Toen zijn we toch maar binnen



gaan zitten. Maar ondertussen speelde er een vleugje kerstmuziek! Let it snow, let it
snow, let it snow!⛄

Givers: reis rond de wereld

Vandaag was het een speciale activiteit: de Givers en de Welpen waren namelijk de
enige twee takken die aanwezig waren op de scouts. Waarom zouden we dan geen
activiteit samen doen?

De Givers en de Welpen maakten vandaag samen een ontdekkingsreis rond de
wereld. De eerste opdracht was de Giverlokaal-zee doorkruisen. Dit was niet zonder
enig gevaar: er lagen namelijk leidingpiraten op de loer! De Welpen en Givers
konden in het veilige Welpenlokaal wapens zoeken of zelf maken: tennisrakketten,
schilden, … Daarna begon de tocht in het Giverlokaal, waarbij de leden de grond
niet mochten raken. De leiding konden de leden uitschakelen door met
ballenbadballen te gooien. Als dit lukte, moest het lid opnieuw beginnen aan de
tocht. Bij aankomst in het Jonggiver lokaal vonden de leden twee kaarten. Door
deze kaarten over elkaar te leggen, konden ze de volgende locatie vinden. Daar was
het tijd voor het vieruurtje en een grote beker met water. Na het vieruurtje moesten
de leden met behulp van de
windrichtingen op zoek gaan
naar de laatste locatie. Hier
moesten ze al hun evenwicht bij
elkaar zoeken, om zo over een
touw dat opgehangen was te
lopen. Iedereen heeft dit goed
gedaan! Ten slotte mochten de
leden nog even vrij spelen in de
speeltuin. Het was weer een
super toffe activiteit, tot de volgende keer!

Jins: Weekend 18 tot 20 maart



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 e
mailadres info@depioen.be of op hun GSM. 

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


