
 

Lieve leden, ouders en sympathisanten 
In februari hebben we weer een heleboel leuke activiteiten gehad. Zo was er de 

Jiverfuif en zijn er verschillende takken deur aan deur wafels gaan verkopen 

om hun takkas te spijzen. Maar ook bij onze lokalen in Elsum hebben we weer 

heel wat leuks beleefd.  

 

En wist je dat er binnenkort nog meer leuks aankomt? Op 24 april kan onze 

spaghettidag namelijk na 2 jaar weer doorgaan! Kom jij spaghetti of een 

broodje bij ons eten? Zet 24 april dan alvast maar in jouw agenda.  

 

 

 
 

  

 

Februari 2022 



 

Kalender 
Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten van zaterdag 05/04 tot en met 

zaterdag 30/4. 

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

 

Kapoenen 

Za 2/04: Mickey Mouse 

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

zwarten oren. Weet jij al wie het is? Het is Mickey Mouse en vandaag mogen we met 

hem mee op avontuur. 

Vrij 15/04 – zo 17/04: Paaseilandweekend 

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

hier ook langs komen? Meer info volgt nog. 

Za 30/4: 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 

Welpen 

Vrij 1/04 – zo 3/04: Jungleweekend 

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 het regenwoud.  

Meer info volgt nog. 

Za 16/04: Paasactiviteit 

“Alle klokken luiden, alle klokken luiden, bim bam bom, bim bam bom”. Vandaag 

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

Za 30/04: Patattenactiviteit 

Heb jij ooit al eens met een tennisracket tegen een patat 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! 

 

  



 

Jonggivers 

Za 2/04: 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. 
 
Za 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! 
 
Za 30/04: Kan hij het of kan hij het niet? 

Soms zie je wel eens iemand voorbijlopen en denk je bij jezelf, zou zij nu niet 
supermooikunnen 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! 
 
 
 
 

Givers 

Za 2/04: Avatar 

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

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

Za 16/04: Paasactiviteit 

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

Vrij 29/04 – zo 1/05: 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 

Za 2/04 - Zootopia 

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

de film, samen een echt mysterie op! 

Za 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? 

Za 30/4: Scouteske spelen 

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

tijdens de Scouteske spelen!  

 

 

  



 

Verslagen 

Zaterdag 5 februari 

Kapoenen: prinsen en prinsessen 

Oh nee, de prins van Scoutsland is ontvoerd. Hierdoor is de prinses heel verdrietig. 

Ze wil de prins zo snel mogelijk terug vinden. Na een lange tijd na te denken besefte 

ze dat ze dit net kon in haar eentje. Maar niet getreurd, want ze had het beste idee 

ooit. Ze besloot om onze dappere kapoenen om hulp te vragen. Dit was een 

opdracht die onze kapoenen met veel plezier wilden doen slagen. Ze waren enorm 

enthousiast en hielpen de prinses met veel plezier.  

Jammer genoeg wist niemand waar de prins gevangen werd gehouden. We 

moesten dus op zoek gaan naar zijn locatie. Samen als 1 team gingen ze aan de 

slag. We ontdekten dat wanneer we een spel gespeeld hadden of een opdracht 

goed hadden uitgevoerd, dat we dan een tip kregen om zo de locatie van de prins te 

weten te komen. Die tip bestond uit een kaart met daarop de locatie aangeduid. 

Naarmate we meer spelletjes gingen spelen kregen we telkens kaarten die meer 

waren ingezoomd.  

De opdrachten waren niet allemaal even gemakkelijk voor onze kapoenen, maar als 

echte speurders gaven ze niet op. Ze bleven doorzetten om een nieuw stukje kaart 

te verkrijgen. Zo hebben we dirigentje, tikkertje, schoenenbom, reis rond de wereld, 

stoelendans en nog veel meer gespeeld om de prinses te helpen.  

Wanneer we het laatste stukje kaart gekregen hebben, wan waren onze kapoenen 

super blij. Ze wisten eindelijk waar de prins werd vastgehouden. De prins werd 

vastgehouden in het kapoenenlokaal. Nu kon het echt speurwerk beginnen om de 

prins te vinden. Wanneer de prins bevrijdt werd, bedankten de prinses en de prins 

onze kapoenen voor de hulp. Als beloning mochten ze nog even spelen in het 

speeltuintje.  

  



 

Welpen: Bob de Bouwer 

Deze zaterdag stelden we een domme vraag aan onze Welpen. We vroegen ze 

“Kunnen wij het maken”. Hierop is natuurlijk maar 1 juist antwoord: “Nou en of”. 

Tuurlijk kunnen de Welpen dit! Maar om een klus tot een goed einde te brengen 

hebben we natuurlijk wel onze vrienden en tegelijk ook onze machines nodig. Scoop, 

Muck, Dizzie, Rollie en Liftie kunnen niet ontbreken op onze werken. 

Helaas waren onze vrienden nergens te bespeuren toen we aan onze werken 

wouden beginnen. We kregen wel een kaart met een route die we moesten volgen. 

We deden onze fluo hesjes aan want zoals overal moet ook een werkman veilig de 

baan op. We waren nog niet ver weg toen we nog een veiligheidsvoorwerp 

tegenkwamen. We moesten er wel een beetje naar zoeken maar vonden gelukkig 

een helm die ons zou beschermen tijdens het zware werk. 

Toen we verder op stap gingen langs de bib en de speeltuin, werden we steeds weer 

completer. Natuurlijk speelden we tussendoor nog een aantal spelletjes. Want net 

als ons, zijn de vrienden van Bob de bouwer echte speelvogels. Zo speelden we bv. 

Ninja, zakdoekleggen en om echt zot te doen omgekeerd verstoppertje. 

Eenmaal teruggekomen op de lokalen hadden we er wel wat honger van gekregen. 

Een vieruurtje om wat nieuwe krachten op te doen en dan was het tijd voor 

ontspanning na een stevige werkdag. We speelden nog tikkertje, gingen wat 

voetballen en voor de deugnieten onder ons was ook de leiding plagen nog een 

optie 😉 
  

Tot snel! 



 

 

 

  



 

Jonggivers: Homo Universalis  

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.  

Uitendelijk 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: Jiverwinterbar 

Na een 

scoutsjaar met 

veel afgelaste 

activiteiten en 

een online 

Jiverfuif, waren 

we blij dat dit 

jaar onze 

Jiverfuif wel 

weer in het echt 

kon doorgaan. 

Al was het dit jaar toch op een iets andere manier dan we gewoon waren. De fuif 

ging namelijk buiten door, in de après ski Jiverwinterbar! Er was een tent met een 

gezellige bar waar we lekkere vruchtenshotjes, frisdrank en warme chocomelk 

konden halen. Maar dat was niet alles. Er was ook een spelletjeshoek waar we 

konden blikwerpen en een kampvuur waar we ons konden opwarmen en 

marshmallows of worstjes konden roosteren. Sfeer gegarandeerd! Uiteraard was er 

ook muziek voorzien op onze fuif. Deze dansplaatjes werden gedraaid door onze DJ, 

Nicolas, die we kennen van bij de Jins. Hij zorgde ervoor dat de dansvloer al snel 

gevuld was.  

Kortom, het was een avond om niet snel te vergeten! Losgaan op de dansvloer, 

gezellig bijbabbelen, genieten bij het kampvuur en soms zelfs grapjes uithalen met 

de leiding.  

Een topavond dus!  

 

 

 

  



 

Jins: Jiverwinterbar 

De Jins zijn nog zo aan het nagenieten van hun Jiverbar, dat ze vergeten zijn een 

tekstje te schrijven.  

  



 

Zaterdag 19 februari 

Kapoenen: Robots 

De kapoenen toverden zich om tot 
heuse robots. En hoe kan dit beter 
dan met een kartonnen doos? De 
activiteit begon door de doos te 
schilderen. Nadat onze robot een 
mooie kleur had gekregen was het 
tijd voor de verf te laten drogen. 
Maar de scouts zou de scouts niet 
zijn als we geen spelletjes deden 
tijdens het drogen. We speelden 
“schoenenbom”, zakdoek leggen 
en geblinddoekt tikkertje. Dan was het tijd voor ons 4-uurtje. Voor ze deze lekkere 
wafel kregen moesten ze eerst de robottaal ontcijferen. Na al dit gesmul hadden ze 
genoeg energie om hun robot nog volledig af te werken met stickers, stempels, 
lintjes en nog veel meer. Samen met wat gezang en gedans was het al snel tijd om 
eens te kijken wat een mooie resultaten er ontstaan waren. Daarna was het tijd voor 
een laatste paar spelletjes zoals  Zo speelde ze robot mag ik overvaren, Robot hoe 
laat is het en tikkertje. Voor we naar huis gingen en daar onze mooie resultaten 
mochten laten zien. Wat een prachtige robots zijn er ontstaan. Biep-Biep ! Tot 
volgende activiteit! Biep-Biep 
 

 

. 

  



 

Welpen: Welpen op de vlucht 

Vandaag vluchten we met de Welpen naar de Europawijk. We gingen op tocht met 

een hele hoop dozen wafels. De wafels meekrijgen met onze winkelkar en bolderkar 

was al een hele uitdaging op zich. We hadden wel 100 dozen mee! 

Gelukkig zijn onze Welpen niet van de minste. Nadat we ze hadden ingeladen 

trokken we van deur tot deur om de dozen te verkopen. Met elk ons eigen taakje, 

van info geven aan de mensen tot het brengen van de dozen, hielpen we allemaal 

samen aan het succes van onze verkoop. Want we willen natuurlijk allemaal graag 

op weekend met de centjes die we hiermee verdient hebben. Naarmate onze tocht 

vorderde werd het aantal dozen alleen maar minder wat het ook makkelijker maakte 

om alles mee te krijgen.  

Je ziet, we hadden een productieve maar ook zeker een leuke dag gehad met 

de Welpen. En ja hoor, nog even geduld en we kunnen gerust op weekend 

vertrekken 😉   



 

Jonggivers: Ganzenbord 

Deze zondag stond in het teken van ganzenbord. Dit 

mochten de Jonggivers heel letterlijk nemen. Alle 

spelletjes stonden in het teken van Ganzen of 

borden.  

Door het spelen van al de spelletjes konden ze 

dartpijltjes winnen. Deze mochten we smijten op de 

ballonen die gevuld waren met kleurstof. Het was de 

bedoeling om het ander team hun ganzen eraan te 

gooien, maar er ook voor te zorgen dat je de ballon 

van jouw team niet raakte.  

 

 

 

 

 

Eerst speelden we een quiz met allemaal toffe 

ganzenweetjes. Wist jij dat de Canadese gans uit Canada 

komt?  

We speelden tienbal met een bord, echt zot leuk! Elke 

jonggiver ging hier helemaal in op.  

We speelden ratten en raven met borden en ganzen, echt 

spectaculair.  

Afsluiten deden we met potje weerwolven in het team van 

Gans.  

 

  

 

 

  



 

Givers: Geldactiviteit 

De Givers trokken op een scouteskse manier door de straten van Geel om wafels te 

verkopen, namelijk per kruiwagen. We haalden onze beste verkoopskills boven. We 

spraken zelfs fietsers en voetgangers aan die we tegenkwamen. Tijdens het 

vieruurtje hebben we zelf al eens geproefd van de wafels en ze zijn zeker hun geld 

waard. En jawel, aan het eind van de activiteit waren onze kruiwagens helemaal 

leeg!  

  



 

Jins: de grote deur aan deur wafelverkoop 

De Welpen, Givers en Jins van Akabe de Pioen bundelen dit jaar hun krachten 

samen om één grote wafelverkoop te organiseren. Want eerlijk gezegd: samen 

staan we altijd sterker! 

Onze drie takkassen (waarmee wij zonder de nodige centen de activiteiten en 

weekends niet mee kunnen betalen) kregen het de laatste speciale jaren nogal hard 

te verduren en daarom hadden we met z’n allen al op Facebook een berichtje gezet 

waarmee mensen online wafels mee kunnen bestellen. We wouden zeker niet enkel 

online wafels verkopen en daarom gingen de 3 takken op 3 verschillende plaatsen in 

Geel deur aan deur op zoek naar warme harten die ons wouden steunen. De Jins 

deden dit in het mooie Elsum. 

De Jins waren echte verkooptalenten. Velen van hen waren zo moedig om deur aan 

deur te vertellen wie ze zijn, wat voor goed doel de Jintak wel niet (want elke jongere 

verdient wel een leuk kamp/weekend) is en hoe lekker de wafels wel niet zijn. We 

hebben samen heel wat dozen lekkere vanillewafels (met of zonder chocolade) 

verkocht en zijn dus heel trots op onze prestatie! 

  

  



 

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 

 
 


