
Lieve leden, ouders en sympathisanten 
November en december waren bijzondere maanden voor de Pioen. We 

begonnen deze periode met een activiteit op onze oude lokalen. Wat we toen 

nog niet wisten, was dat dit de laatste activiteit van het jaar zou zijn die in het 

echt doorging. De volgende activiteiten deden we een drive-in, online 

bijeenkomsten, activiteiten uit een spelletjesbundel… 

 

Nu het nieuwe jaar begonnen is, kunnen we er weer vollenbak invliegen. We 

willen jullie dan ook nog het beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat 

we dit jaar weer veel plezier kunnen maken met de Pioen en dat jullie allemaal 

gezond blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akabe De Pioen 

Nieuwsbrief 
 



Kalender 
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van 5/02 tot en met 19/03. De 

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

Kapoenen 

Za 5/02 - Prinsen en prinsessen 

Ooh nee, de prins is zijn prinses kwijt. De gemene boze heks heeft haar gevangen 

genomen. Komen jullie de prins helpen om haar te bevrijden? 

 

Za 19/02 - Robots 

Bliep zzz bliepbliep. Ik hoor de robots uit de toekomst al tot hier. Later loopt heel de 

wereld ermee vol. Voor het zover is gaan we vandaag al beter te weten komen wat 

robots al kunnen en misschien ontmoeten we er wel één. 

 

Za 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? 

 

Za 19/03 - Like me 

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

 

Welpen 

Za 05/02 - Bob en Wendy  

'Bob de Bouwer kunnen wij het maken? Bob de bouwer, nou en of! Kennen jullie Bob 

de Bouwer nog? Vandaag worden wij echte Bob de Bouwers en Wendy's.  

 

Za 19/02 - Welpen op de vlucht  

Dat onze Welpen de grootste deugnieten van De Pioen zijn, hebben we altijd al 

geweten. Vandaag slaan we op de vlucht naar het stad om ons daar eens helemaal 

te laten gaan. Wie weet wat voor kattenkwaad we daar weer zullen uithalen.  

 

Za 05/03 - Op de boerderij  

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

boerderij. Zijn jullie echte boeren en boerinnen? Vandaag gaan we kijken hoe goed 

jullie boerderijkwaliteiten zijn.  

 

Za 19/03 - Ontdekkingsreis  

Verre reizen, spannende avonturen, nieuwe horizonnen ontdekken en nog veel meer 

valt er te beleven tijdens deze activiteit. Kom zeker mee want we gaan met z’n allen 

op expeditie. 



Jonggivers 

Za 05/02 - Homo Universalis  

Net zoals in het tv-programma op één, nemen de Jonggivers het tegen elkaar op om 

bekroond te worden tot Jogi Universalis. De persoon die alle opdrachten overleeft en 

zo dus bewijst dat hij alle vaardigheden bezit waarvan je kan dromen, wint het spel. 

Ben jij benieuwd wie dit zal worden en wil je zelf een kans maken? Kom dan zeker 

een kijkje nemen tijdens deze knotsgekke activiteit!  

 

Za 19/02 - Ganzenbord  

Je kent vast en zeker het klassieke bordspel ganzenbord wel. Nu vandaag heeft 

jullie leiding er een superleuke variant van gemaakt. Achter elk cijfertje schuilt wel 

een leuke opdracht of verrassing. Maar pas op dat je niet op de slechte vakjes 

beland… Benieuwd op welk vakje jij belandt?  

 

Za 05/03 - Big brother  

“Jonggivers worden bij Big brother gevraagd” Vandaag worden we net als 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?  

 

Za 18/03-20/03 - Après 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 

wintersportthema. Heel veel gezellig met de groep samen zitten, samen zingen, en 

wie weet wat nog meer. We gaan opzoek naar onze wintersportkoning 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! 

 

  



Givers 

Za 05/02 - Jiverfuif  

Toet toet! Het is feest! Het lokaal is versierd zoals een echte feestlocatie. Het feest 

kan dus beginnen. Laten we allemaal onze mooiste partyoutfit aantrekken.  

 

Za 19/02 - Leger  

Ja sergeant! Vandaag trainen we jullie tot volwaardige soldaten.  

 

Za 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.  

 

Za 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? 

 

Jins 

05/02 - Jiverfuif  

Alle remmen los! We strekken onze dansbenen en feesten erop los samen met de 

Givers op onze enige echte Jiverfuif. Meer info volgt nog, maar ik kan jullie zeggen 

dat het de moeite waard is om te komen! 

 

22/02 - Da Vinci code 

Er werden allerlei codes en aanwijzingen achtergelaten in ons Jinlokaal. De Jins 

moeten de code proberen te kraken door codes en aanwijzingen te ontcijferen. Kom 

jij ook helpen?  

 

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. Let de Disney Channel games begin!  

 

19/03 - Jinweekend  

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

ontdekken? Kijken jullie er ook steeds zo naar uit om samen op weekend gaan? Dan 

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

weekend wordt meegedeeld via mail. 

  



Verslagen 

Zondag 13 november 

Kapoenen: Special Olympics 

Vandaag speelden we met alle takken samen op een 

andere locatie, namelijk onze eigen oude lokalen. 

Sommige Kapoenen waren hier al geweest, maar voor 

sommigen was het een hele nieuwe locatie om te 

ontdekken. Op deze coole plek stonden we klaar om ons 

super coole spel te starten. We kropen in de huid van 

topatleten en toonden onze beste skills. We begonnen 

met een ronde estafette waarna we meteen 

overschakelden naar een potje kogelschoten. Daarna 

waren we genoeg opgewarmd om te dansen, roeien, 

verspringen en judo. Na al dat sporten verdienden we wel 

een lekker 4-uurtje. Daarna waagden we ons nog aan 

acrobatie en tennis. We sloten af met onze zelfgemaakte 

echte medailles. Wat hebben we ons toch geamuseerd!  
 

 

Welpen: Mission impossible 

Impossible? Dat woord kennen we niet bij de Welpen. Toch werden we deze 

activiteit uitgedaagd voor een bijna onmogelijke uitdaging. We werden gedropt in het 

speelbos met als opdracht binnen te breken in ons Welpenlokaal. 

De eerste opdracht was al 

niet van de minste. Omdat we 

al een stukje in het speelbos 

waren, moesten we eerst over 

de gracht zien te geraken. 

Hiervoor bouwden we een 

brug met stevige taken die we 

in het bos vonden. Daarna 

moesten we ons onzichtbaar 

door een ruimte verplaatsen 

om eindelijk aan de poort de 

komen die natuurlijk nog op slot was. Eenmaal we de sleutel hiervan te pakken 

hadden, stond de volgende opdracht al klaar. Nadat we een stuk enkel met rijdende 

voertuigen overbrugd hadden moesten we nog een aantal puzzels oplossen en 

codes kraken. Eindelijk was de deur van het lokaal open! 

Maar daar stopte het nog niet. In het lokaal was er nog een heus spinnenweb te 

vinden. Hier moesten we nog door geraken voor we eindelijk aan de kist konden 

geraken in het midden van het lokaal. Nadat we ook nog eens de laatste code van 



die kist gevonden hadden, zagen we dat het allemaal niet voor niets geweest was. Al 

onze Welpen ontvingen een welverdiend Speurdersdiploma. 

Het was niet simpel maar zeker niet onmogelijk voor onze Welpen   

 

Jonggivers: Switch 

SWITCH TIME!!  

Vandaag waren de leden druk in de weer om tegen elkaar te 

strijden voor de eerste plek. Ze werden eerst voorgesteld 

aan drukke en spannende activiteiten bijvoorbeeld: darts, 

pok pok, hanengevecht enzovoort. De leden wouden er alles 

aan doen om bovenaan te komen en gingen er vol 

enthousiasme voor. Dan gingen we bijtanken met water en 

een koek en daarna speelden we gezamenlijk een spel om 

af te sluiten. 

 

 

 

 

 

Givers: Bomma’s en bompa’s  

Vandaag werden de Givers omgetoverd tot dolle bomma's en bompa's voor de 

knotsgekke bingonamiddag bij bingoclub De Pioen. Om ons volledig in te leven in dit 

thema hebben wij ons verkleed zodat we er echt uit zagen als bomma’s en bompa’s. 

De zorgkundigen (leiding) riepen verschillende cijfers af. Als dit cijfer op de 

bingokaart stond, mochten ze het doorstrepen. Indien iemand alle cijfers had van 

één rij of van één kolom, riep iemand  ‘Bingo’ en dan gingen we met z’n allen een 

leuk spelletje spelen. De spelletjes waren natuurlijk ook in thema zoals petanque en 

tikkertje ouderdomskwaaltjes. Bij het laatste moest iedereen een kwaaltje kiezen en 

als ze getikt werden moesten ze op een stoel gaan zitten, de leden konden vrij 

geraken als de dokter langskwam en de oudjes genas. Wat een dolle namiddag was 

dit in het rusthuis!  

  



Jins: 50 shades of Jins 

Onze Jins zijn de oudste tak van de Pioen. Op deze leeftijd zijn we oud genoeg om 

een thema aan te halen waar sommigen hun wangen van gaan blozen. Seks en 

lichamelijke veranderingen waren bij de Jins vandaag geen taboe.  

Door middel van een estafette waarbij we een tampon in rode verf sopten en 

uiteindelijk naar een bord gooiden voor punten leerden we dat vrouwen ongesteld 

worden. Door telefoontje billenklets leerden we telefoneren naar onze geliefde. Zo 

konden we onze liefde uiten en leerden we dit tegen elkaar te zeggen.  

Op het einde kregen de leden foto’s en uitleg omdat ze de spelletjes goed gespeeld 

hebben. Bij elke foto moest een gepaste uitleg gekoppeld worden. Hier kwamen 

natuurlijk vele vragen die de leiding zonder schaamte wilden beantwoorde.  

 

  



Zondag 27 november 

Alle takken: Sint drive-in 

Jammer genoeg kon de Sintactiviteit dit jaar weer niet doorgaan door corona. Maar 

Sinterklaas wou toch graag al onze lieve leden nog een keertje zien. Daarom werd 

er een drive in georganiseerd. Alle leden konden met de auto door onze drive in 

rijden. De Sint heeft zo toch met iedereen een babbeltje kunnen doen. Iedereen die 

langs kwam, kreeg ook een zakje met allerlei lekkere dingen in. Natuurlijk kon het 

tekstje van de sint niet ontbreken. Daarom had hij deze aan de zakjes gehangen. 

Het was een geslaagde coronaproof editie van de Sintactiviteit!  

 

 

 

  



Zondag 11 December  

Helaas dit keer geen normale scoutsactiviteit, maar wel verschillende alternatieven!  

 

Kapoenen: Suske en Wiske vieren kerstmis  

De Kapoenen hadden allemaal een kerstbundel gekregen met super leuke 

activiteiten in! Hoeveel pakjes hebben jullie kunnen tellen? 

 

Welpen: Wat je zelf doet, doe je meestal beter!  

Met dat idee gingen de Welpen aan de slag om zelf kerstversiering voor in de boom 

en aan de kersttafel te maken!  

 

Jonggivers: Bomma en Bompa  

De Jonggivers deden hun eerste online activiteit! Ze speelde zoals echte bompa’s en 

bomma’s een bingo. Maar wat voor één! Goed concentreren zodat de jogi’s zeker 

alles konden afstrepen wat de leiding liet zien. Ondertussen werd de muziekkennis 

ook nog eens getest. “Waterval” van K3 is ondertussen heel gekend door de Jogi’s! 

De eerst online activiteit was dus een succes!  

 

Givers: Tiktok  

De Givers deden verschillende opdrachten om punten te verdienen zodat ze meer 

tijd kregen bij het maken van hun Tiktok. Van een ballon in de lucht houden, tot 

liedjes gorgelen en een verhaaltje schrijven, we deden het allemaal! Daarna was er 

ook nog tijd over om te babbelen. Het was weer gezellig!  

 

Jins: Soep verkopen  

De Jins hadden hun fameuze soepverkoop! Jammer genoeg konden we door de 

corona de soep niet samen met de leden koken, dus heeft de leiding de soep 

gemaakt op de oude lokalen. En konden de leden zelf ieder voor zich bij hun thuis 

ook mee soep maken, zo hadden we toch een beetje het idee dat we samen soep 

gemaakt hebben.   



Zondag 18 December  

Kapoenen: Online kersbundel   

Met onze zelfgemaakte kerstbundel die jullie in jullie mailbox terugvonden, konden 

jullie zelf kiezen welke activiteit jullie het liefste deden. Was dat een 

kerstwandelbingo? Of toch liever knutselen, koken of spelletjes spelen? Plezier 

gegarandeerd! 

 

Welpen: online kerstbundel  

Met onze zelfgemaakte kerstbundel die jullie in jullie mailbox terugvonden, konden 

jullie zelf kiezen welke activiteit jullie het liefste deden! Was dat een 

kerstwandelbingo? Of toch liever knutselen, koken of spelletjes spelen? Plezier 

gegarandeerd! 

 

Jonggivers: Kerstkransje  

De Jonggivers hadden hun tekentalent laten zien tijdens hun online activiteit!  

 

Givers: Online Kerstbundel 

Met onze zelfgemaakte kerstbundel die jullie in jullie mailbox terugvonden, konden 

jullie zelf kiezen welke activiteit jullie het liefste deden! Was dat een 

kerstwandelbingo? Of toch liever knutselen, koken of spelletjes spelen? Plezier 

gegarandeerd!  

 

Jins: Online kerstbundel 

Met onze zelfgemaakte kerstbundel die jullie in jullie mailbox terugvonden, konden 

jullie zelf kiezen welke activiteit jullie het liefste deden! Was dat een 

kerstwandelbingo? Of toch liever knutselen, koken of spelletjes spelen? Plezier 

gegarandeerd! 

 

 

  



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 

 


