
 Lieve leden, ouders en 

sympathisanten  
Dag lieve kapoentjes, welpen, givers, jins, ouders, oma's, opa's,... De afgelopen 

weken waren heel druk voor onze leiding ploeg. We hadden namelijk (bijna) 

allemaal examens. We excuseren ons nogmaals voor de steekjes die we 

daardoor hebben laten vallen. Maar hier is alweer een nieuwe nieuwsbrief zodat 

jullie weer helemaal op de hoogte zijn van alles! In deze nieuwsbrief kan je 

lezen wat we de afgelopen weken gedaan hebben en wat er allemaal nog aan 

zit te komen. Er staat heel wat op de planning dus het is zeker de moeite waard 

om te lezen!  



Spaghettidag  

   

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

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

  

Kapoenen  

Zon 04/02: Bello, me want banana  

Wat is het lievelingseten van de minions, hoeveel vingers hebben ze, wat is hun 

lievelingskleur, …?  

Dat en nog veel meer zullen we achterhalen in deze activiteit.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Zon 18/02: Spetter, spieter, spater, wie ligt er in het water?  

Ben je een echte waterrat of eerder een stille genieter in het kinderbad? Het kan 

allemaal want we gaan naar het zwembad.Om 14u paraat aan het Netepark in  

Herentals, om 17u zullen we weer buiten staan. Uiteraard moet je zwemgerief 

(geen zwemshort) en een handdoek meenemen!  

Zon 04/03: Kunnen wij het maken, nou en of!  

Kennen jullie ze ook allemaal?  Scoop, Muck en Dizzie en Rollie ook, Liftie en 

Wendy gaan weer loos.  

Titus en Bert, Hector en Spud, kijk ze is spelen dat vrolijke grut.  

Net als Bob de bouwer zullen we als een top team super veel plezier gaan 

maken!  

Zon 18/03: Superprinces, …  

Trek die mooie jurken en stoere kostuums al maar aan. Want in het thema van 

princessia zullen we helemaal ondergedompeld worden in de wondere wereld 

van prinsen en prinsessen. We zullen de harde leerschool van de prinsen en 

prinsessenschool ondergaan. Hebben jullie er al zin in? Maar onthoud vooral 

goed: Ze leefden nog lang en gelukkig!  

Zon 08/04: Spaghettidag!  

Geen activiteit vandaag, maar jullie kunnen wel een lekkere zelfgemaakte 

spaghetti komen eten om onze groepskas te steunen.  

  

Zon 15/4: Paasactiviteit  

Vandaag is een super speciale activiteit!  

De Paashaas komt namelijk langs om mee spelletjes te komen spelen.  

Wie is er flink geweest en wie moet er met de klokken terug mee naar Rome?  

Vrij 27 tot Zon 29/4: weekend Dessel  

Wat hebben Kapoenen en de Steen van Nowan gemeen? Wie zijn Zazou, Nala, 

Veva en Toto? En waarom doet de leiding toch weer zo gek?  

Kom het allemaal ontdekken op ons weekend, waar we in de wereld van Nowan 

en Frie kruipen en hen helpen bij de voorbereiding van het Lentefeest!  

  



Welpen  

Zon 04/02: Robots  

Kunnen robots springen? Hebben ze het ooit te koud? Kunnen ze verliefd 

worden? Eten ze ook koeken? De welpenleiding had zoveel vraagjes hierover 

dat ze besloten om op ontdekking te gaan. Gaan jullie mee?  

Zon 18/02: Blub blub blub  

In het begin van het jaar zeiden onze welpen dat ze heel graag eens zouden 

gaan zwemmen. Ondertussen hebben we flink centjes kunnen inzamelen met 

onze snoepverkoop en met het driekoningenzingen. Daarom gaan we nu 

zwemmen! Om 14u paraat aan het Netepark in Herentals, om 17u zullen we 

weer buiten staan. Uiteraard moet je zwemgerief (geen zwemshort) en een 

handdoek meenemen!  

Zon 04/03: Gonna catch em all!  

Hebben jullie al gezien dat er pokémon rondlopen op onze lokalen? Nee? Dan 

hebben jullie vast niet goed opgelet. Vandaag gaan we ze vangen. Kom dus 

zeker helpen want zonder jou zal het vast niet lukken.  

Zon 18/03: Het grote snoepbaron-stadsspel  

Vandaag trekken we naar het centrum van Geel want iemand heeft onze hulp 

nodig! De grote Snoepbaron heeft namelijk een probleem en wilt dat wij hem 

gaan helpen. We spreken om 14u af op de parking van de Nieuwstraat.  

Ophalen kan ook daar om 17u. Trek goede wandelschoenen aan!  

Vrij 23/03 tot Zon 25/03: Welpenweekend  

Zoals elk jaar gaan we op weekend! De locatie blijft nog even een mysterie, 

maar jullie worden verwacht om 19u en mogen zondag om 12u weer naar huis. 

Het weekend zal €15 kosten. Verdere details volgen snel. Wat we wel al willen 

verklappen is dat we het hele weekend naar andersomland trekken. We gaan 

de gekste avonturen beleven! Kan jij er bij zijn? Bevestig dan even via 

welpen@depioen.be  

Zon 08/04: Spaghettidag!  

Geen activiteit vandaag, maar jullie kunnen wel een lekkere zelfgemaakte 

spaghetti komen eten om onze groepskas te steunen.  

Zon 15/04: Zag ik nu net de paashaas?  



Vandaag doen wij een paasactiviteit. Wat dat inhoud zal je pas weten als je 

komt kijken. Wat wel zeker is, is dat het super leuk zal worden (en lekker!). Kom 

dus zeker meedoen.  

Zon 29/04: Bosspel  

Het speelbos word vandaag helemaal op stelten gezet door een grote oorlog! 

Kom verkleed als cowboy of als indiaan naar onze lokalen en ontdek wat er 

allemaal zal gebeuren.  

  

Givers  

Vrijdag 02/02: ketnet throwback Thursday jiverfuif!  

Maak je borst maar nat, want het is weer tijd voor het grootste feestje van het 

jaar! Op VRIJDAG avond van 19u tot 21u30 gaan de givers en jins samen de 

lokalen op stelten zetten. Van 21u tot 21u30 zijn alle ouders welkom om met 

ons te komen mee shaken.  

Verkleedtip: je favoriete ketnet figuur  

Zon 18/02: Blind-date  

Hopelijk zijn jullie allemaal al bekomen van de valentijns sfeer. Wij gaan 

vandaag op de scouts eens kijken hoe het gesteld is met jullie flirt skills en er 

voor zorgen dat niemand volgend jaar valentijn alleen moet doorbrengen.  

Verkleedtip: Ingeborg of zo romantisch mogelijk (rood en roze zijn een goede 

keuze!)  

Zon 04/03: Franse Revolutie  

Vandaag vechten we voor onze vrijheid, gelijkheid en broederschap! Hoe de 

leiding een spel gaat maken rond dit historisch thema? Kom het 4 maart 

ontdekken en sta verstelt van hun creativiteit.  

Verkleedtip: haal die franse snor of die 18eeuwse kledij maar boven!  

Zon 18/03: Chiro vs Scouts  

Chiro, cacao, afgelekte frisco! De scouts zijn boskakkers! Zouden deze clichés 

echt waar zijn of toch niet? En wie is de beste jeugdbeweging? Kom vandaag 

met ons mee en dan ontdekken we het samen. Deze activiteit zal starten om 

11u, we gaan immers een geldactiviteit koppelen aan deze activiteit. We vragen 

ook om allemaal een lunchpakket mee te brengen. Waar we afspreken en wat 

we gaan doen, zullen jullie nog te weten komen. Verkleedtip: een scouts of chiro 

uniform  



Zon 08/04: Spaghettidag!  

Geen activiteit vandaag, maar jullie kunnen wel een lekkere zelfgemaakte 

spaghetti komen eten om onze groepskas te steunen.  

Vrij 13/04 tot Zon 15/04: SOLL weekend  

Na veel gemail en geode staat de datum nu officieel vast. Op vrijdag 13 april 

vertrekken we op SOLL weekend. Het wordt een weekend vol avontuur. 

Hopelijk zijn jullie allemaal massaal aanwezig! Meer info komt nog. We gaan 

normaal nog een info avond organiseren samen met de mensen van SOLL.  

Zon 29/04: 10 000 luchtballonnen!  

Ben jij een echte K3 fan? Of word je net helemaal gek als je weer een liedje 

hoort? Jullie zijn allemaal welkom op deze activiteit. Smeer je kelen alvast en 

trek je mooiste K3 kleedje aan (of voor de niet fans: verkleed je als je favoriete 

jeugdartiest). Wij hebben er al zin in.  

  

  

  

Jins  

Vrijdag 02/02: jiverfuif  

Voor één keer vindt de activiteit niet plaats in de namiddag, maar starten we pas 

's avonds. Samen met de givers organiseren we in de lokalen een waar 

dansfeest. Jullie zijn allemaal welkom van 19u tot 21u30. Ook de ouders krijgen 

vanaf 21u de kans om mee te feesten. Gooi de beentjes maar los! Verkleedtip: 

je favoriete ketnet figuur  

Zon 18/02: Dieren  

Vandaag gaan we op ontdekking in de wondere wereld van de dieren.  

Benieuwd welke dieren we allemaal zullen tegenkomen op ons pad.  

Vrij 2 tot Zon 4 maart: Jinweekend  

We gaan een volledig weekend op ontdekkingstocht doorheen de tijd. Welke 

vreemde figuren zouden we zoal tegenkomen op weekend en wat zouden ze 

ons te vertellen hebben?  



Zon 18/03: Lente  

De lente is bijna terug in het land! Ook op onze lokalen beginnen de blaadjes 

terug aan de bomen te groeien. Samen met de jins gaan we op ontdekking 

doorheen de wondere wereld van de natuur en de lente.  

Zon 08/04: Spaghettidag!  

Geen activiteit vandaag, maar jullie kunnen wel een lekkere zelfgemaakte 

spaghetti komen eten om onze groepskas te steunen.  

Zon 15/04: Paasactiviteit  

De paashaas komt op bezoek bij De Pioen. Zou hij ook deze keer aan de leden 

gedacht hebben en wat paaseitjes meebrengen?  

Zon 29/04: Geldactiviteit  

We gaan nog een laatste keer op tocht doorheen Geel om wat extra centjes in 

te zamelen zodat we op kamp keizotte dingen kunnen doen.  

  

  

Verslagen  
 Zondag 3 December  
  

Kapoenen: Sinterklaas  

Hoor wie klopt daar kinderen?  

Hoor wie klopt daar kinderen?  

Vandaag krijgen we bezoek van de goedheilige man. Hij is speciaal van Spanje 

naar hier gekomen om te kijken hoe braaf onze kindjes zijn geweest. Maar er 

was een super groot probleem! Alle Pieten hadden hun wekker fout gezet en 

waren in Spanje gebleven!  

Wat nu gedaan?  

Hendrik en Eline hadden daar een super goed idee over! Zij zijn namelijk in hun 

jonge jaren nog naar de Pietenschool geweest en wisten dus alles over hoe je 

een goede Piet bent.  

Een goede Piet bezit over een paar zeer uiteenlopende kenmerken. Zo moet hij 

goed pakjes in een schoorsteen kunnen mikken, het dak opklimmen, over 

daken lopen, van dak tot dak springen én dat allemaal met een zware zak op 

hun rug.  



Nog voor de Kapoenen aan hun opleiding konden beginnen, kwam de Sint toch 

eens kijken waar al die herrie vandaan kwam.  

Hij bracht niet enkel lekkere snoepjes mee, maar ook een nieuwe leider voor de 

Kapoenen! Zijn naam is Giancarlos en hij komt helemaal van het verre Peru.  

Zoals verwacht had de Sint niets dan positieve dingen te zeggen over onze 

Kapoenen! Maar voordat ze hun snoepje kregen, moesten ze toch eerst eens 

iets doen voor de Sint.  

De Sint wist zo bijvoorbeeld dat Ricky sinds kort bij de zwemclub is! Maar hoe 

doe je dat nu, zo zwemmen?  

En wie van onze Kapoenen kan nu het mooiste Sinterklaas liedje zingen? Is het 

Luna, Talissa, Siebe, of toch Febe?  

Nadat alle kindjes beloond waren voor hun flink gedrag, ging de opleiding 

verder. Ze kregen een zware zak op hun rug en moesten hier een heel parcour 

mee afleggen! Even leek het mis te lopen toen Milan zijn evenwicht verloor, 

maar hij herpakte zich en ging door alsof er niets gebeurd was!  

Wat een stoere Kapoenen toch!  

Uiteindelijk slaagde iedereen met een dikke onderscheiding en werd de 

toekomst van de Pieten weer verzekerd.  

  

 

  

  

Welpen: Sinterklaas  

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want we zitten allemaal even 

recht. Misschien heeft u wel even tijd voordat u weer naar Spanje rijd. 

Sinterklaasje klop maar even bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. 

En we zingen en we springen en we zijn zo blij want er zijn geen stoute 

kinderen bij!  

Maar is dat wel waar? Zijn onze welpen dit jaar wel braaf geweest? Hebben ze 

altijd flink hun groentjes opgegeten? Hebben ze steeds hun huiswerk gemaakt? 

Zijn ze wel lief geweest voor broer en zus en luisterden ze wel flink naar hun 

mama en papa? En nog veel belangrijker dan dat: zijn ze op de scouts altijd een 

goede welp geweest? Hebben ze flink andere welpen geholpen en naar de 

leiding geluisterd? We zullen het allemaal snel te weten komen!  

In spanning begonnen we in ons lokaal met een knutselnamiddag. We maakten 

tekeningen en mooie hoedjes om de sint en piet te verwelkomen. We maakten 

ook een grote troon waar de sint op kon gaan zitten. We waren er nog maar net 

ingevlogen toen we paniek in de gang hoorden. "Ik hoorde iets op de parking!" 



riep een van de leiding. We snelden snel naar buiten en ja hoor: daar in de verte 

konden we de sint en zijn pieten zien! Er was een lange piet en een rolstoelpiet 

met een super mooie rolstoel met lichtjes in! De Sint zag er ook weer in topvorm 

uit! Snel zongen we ons allermooiste lied voor de Sint. Hij was dolblij! Hij 

beloofde ons langs te komen in ons lokaal. Maar dan moesten we wel snel 

verder gaan knutselen  

we snelden naar binnen om verder te knutselen. Iedereen deed zijn uiterste 

best. Het lokaal zag er helemaal geweldig uit en na het lange wachten was het 

dan eindelijk zo ver! KLOP KLOP KLOP. De pieten stormden ons lokaal binnen 

en gooide snoep naar ons. Joepie!! De sint ging op zijn troon zitten en riep ons 

één voor één bij hem om uit zijn grote boek voor te lezen.  

We waren allemaal super flink geweest en hij was ontzettend trots op al onze 

welpen. Maar hij vertelde ons ook dat onze leiding deugnieten zijn die wel eens 

stout zijn. Foei leiding, dat kan beter volgend jaar! Neem maar een voorbeeld 

aan de brave welpjes.  

We gingen samen naar de parking om de Sint en zijn pieten nog een laatste 

keer uit te wuiven. Tot volgend jaar!  

  

 
  

  

Jins: Sinterklaas  

Het was weer zo ver! Bijna 6 december, dat wil zeggen dat de Sint in het land is 

en ook Akabe de Pioen krijgt een bezoekje. De Jins waren hier maar al te goed 

van op de hoogte en stonden paraat om er een speciale dag van te maken. We 



begonnen de activiteit met het maken van tekeningen voor de Sint en zijn 

pieten. Deze hebben we dan opgehangen in het lokaal. Mathias werkte ijverig 

meerdere tekeningen af en schreef er ook bij wat het allemaal was. Slim van 

jou, Mathias! Rob was al snel klaar met zijn kunstwerk dus heeft de troon voor 

de sint ijverig versierd. Ook de leiding was helemaal mee met het kleuren, en 

trots dat ze waren op hun creaties! Na het kleuren ging de echte Sint-Quiz van 

start. De Jins toonden hun kennis over de man met de baard en bewezen echte 

kenners te zijn. Tussendoor kwamen ook enkele pietenproeven aan bod. De 

Jins toonden zich van hun beste kant en liepen zoals echte pieten over het 

‘oefendak’ (een streep op de grond). Ook oefenden ze hun gooitechnieken door 

een balletje in een kom te gooien, net zoals de pieten doen met de pakjes in de 

schoorsteen. Bij het sinterklaasfeest horen natuurlijk ook liedjes, die we ook 

oefenden. Bram liet zich heel goed horen en smeerde zijn stem al voor wanneer 

de Sint kwam. Bij Sinterklaas horen ook cadeautjes dus speelden we het 

spelletje ‘Het is Sinterklaas en ik krijg…’. Dit spelletje gaat zoals ‘Ik ga op reis 

en ik neem mee…’ maar dan met cadeautjes. Vooral Stefanie was goed in het 

aanduiden wie wat gekozen had, de leiding hat het soms wat moeilijker… 

Opeens hoorden we geklop op de deur… Manten ging kijken en jawel, het was 

de Sint! We zongen een liedje, kregen snoepjes en dan was het tijd voor de Sint 

om iedereen om de beurt naar voor te roepen. Spannend! De Sint vertelde 

allemaal leuke dingen en Rob mocht zelfs zijn zangtalent nog eens tonen. Toen 

was het de beurt aan de leiding. De Sint moest zelfs een leidster naar haar 

voeten geven omdat ze wel eens te laat durft komen! De Jins konden eens 

goed lachen, die gekke leiding toch! Toen de Sint weer vertrok liet hij 9 

lachende snoetjes en heel wat snoepjes achter. Nadat we een beetje bekomen 

waren van al dat lekkers deden we nog een pietensollicitatie. Hierbij toonde 

iedereen zich van zijn beste kant en beeldde zijn specialiteit als piet uit. Alle 

pieten deden het prima en werden aangenomen. Annelien deed niet alleen een 

perfecte sollicitatie maar hielp ook nog eens met de administratieve rompslomp 

die daar bij komt kijken. Wat een talenten, die Jins! Na de sollicitatie was het tijd 

voor het groeten en konden de Jins naar huis. Tot volgend jaar Sinterklaas!  

  



 
  

  

  

  

  

  

Weekend Givers  
  

Vrijdag 1 December: Balspelen  

Jippie het weekend is begonnen, tijd voor de eerste spelletjes! We gaan spelen 

met ballen in het donker. We beginnen wet NINJA. In het basisspel is het de 

bedoeling dat je door 1 slag (1 beweging) de hand van iemand anders te raken. 

Als dit raak is dan is die hand uit. Zo kan je dan ook spelen met 2 handen. In 

onze variatie mag  je ook de bal die tussen de benen zit weg slagen in deze ene 

beweging. Als dit lukt is de andere onmiddellijk eraan. Dit was niet voor 

iedereen even makkelijk. De balletjes waren niet allemaal even groot. Het 

varieerde van een basketbal tot een tennisbal. Deze kleine balletjes waren veel 

moeilijker om vast te houden. Maar iedereen deed erg zijn best.  



Na dit spel gingen we VOETBALLEN. Heel het voetbalveld was donker behalve 

de goals. Zo konden beide teams zien naar waar dat ze moesten lopen. Je zag 

de bal goed maar de rest van de spelers zien was een uitdaging. De jongens 

amuseerden zich te pletter, de meisjes vonden het iets minder leuk.  

Het volgende spel was VERSTOPPERTJE balleke stamp op vraag van Stijn 

Goossens. Altijd een topper, al is het wel echt moeilijk om mensen te vinden in 

de donkere. Terwijl wij buiten aan het spelen waren, werd er binnen een vuurtje 

gestookt. Nu het eindelijk warm is in onze chalet gaan we nog 1 spelletje spelen 

binnen. Dit spelletje is een race tussen 2 bekers met pingpongballetjes. De 

bedoeling is dat je het pingpong balletje op tafel laat botsen en dan in je beker 

valt. Als dit gebeurt, geef je de beker en het balletje door naar de volgende 

persoon links. Wanneer 1 van de 2 bekers het andere inhaalt krijgt de persoon 

die de 2 balletjes tegelijk heeft een minpunt. Het is de bedoeling om zo weinig 

mogelijk minpunten te krijgen. De minpunten deden er echter niet toe, het echte 

doel was om plezier te maken. Dit is zeker gelukt. Er was geen moment dat er 

niet iemand aan tafel aan het lachen was. Iedereen wou het spel blijven spelen, 

maar het was al tijd om naar bed te gaan.  

  

Zaterdagvoormiddag 2 December: Stratego  

Het ontbijt is binnen, de zon scheen (ja, echt waar!) dus het was tijd om naar 

buiten te gaan! Als eerste activiteit voor deze zaterdag stond er een bosspel op 

het programma: Stratego! Gewoon stratego? Nee, dat zou niet uitdagend 

genoeg zijn. In plaats van te tikken gebruiken we ballenbad-ballen om andere 

spelers eraan te gooien. Deze ballen zijn wel heel licht, dus het kleinste beetje 

wind is al genoeg om ze van hun koers te blazen! Oppassen dus!  

We verdeelden ons in 3 teams: 2 teams bestaande uit leden en het derde team 

met de drie leiding. Elk team kreeg een bal van hun kleur en een kaartje 

waarmee ze anderen zouden bevechten. Met deze bal kunnen ze spelers van 

het andere team ‘tikken’. De twee leden bekeken elkaars kaartje en de winnaar 

mag de bal van de andere speler meenemen terwijl de verliezer terug naar zijn 

of haar kamp moet gaan voor een nieuwe bal. Simpel genoeg? De leiding heeft 

echter ook een bal die IEDEREEN (buiten 1 persoon) eraan kan gooien!  

We verzamelden aan het grasveld naast het gebouw. Bij ‘start’ krijgt elk team 10 

minuten om een kamp te zoeken en bouwen. Daarin worden de ballen gelegd 

van hun team. Ook de leiding krijgt een kamp met daarin speciale puntenballen. 

Het doel? Zoveel mogelijk ballen van de andere teams stelen zonder er zelf veel 

kwijt te geraken.  

START!  



De drie teams stoven uiteen in het bos en zochten vlug naar een goeie 

kampplaats. Al snel kwamen de eerste aanvallers bij elkaar uit en probeerden 

ze te achterhalen wie van de anderen ze zouden kunnen bestelen. Het werd 

een waar slagveld waarin onder andere Dylan en Tristan regelmatig elkaar 

opzochten en ‘aanvielen’! Ook Arne was een meester in dit spel, door stiekem 

van struik naar struik dichter te sluipen bij de vijand. Af en toe kwam er een 

leider opdagen waardoor iedereen terug naar hun eigen kamp vluchtte (helaas 

waren velen toch net te traag) totdat de ene persoon met het leidings-dodende 

kaartje kwam opdagen!  

Na heel wat over-en-weergeloop, gevuld met kreten van vreugde of verdriet, 

was het tijd voor de finale! De leiding splitste zich over de twee ledenteams en 

gingen nu ook elkaar te lijf! De teams hadden ook een goede strategie 

ontwikkeld. Zo gingen Ina en Lindsey vaak in de verdediging terwijl Stijn en 

Nikolas vaak tot de aanval overgingen. Slim!  

Na enkele uren was het tijd om te stoppen, want we waren bijna alle ballen kwijt 

in het bos! Door een kwartiertje het bos uit te kammen om deze terug te vinden 

hadden we ze gelukkig bijna allemaal teruggevonden en was het tijd om te eten!  

  

  

  

Zaterdagnamiddag 2 December: Stadsspel  

Op naar het stad. Omdat we in de avond een zware wandelactiviteit hebben 

gepland, gaan we nu maar met de auto naar daar. Gelukkig wouden de fouriers 

ons brengen. Terwijl we op de markt op iedereen aan het wachten waren,  

zagen we 2 zwartepieten lopen. Na het zingen van een liedje kreeg iedereen 

een mandarijntje. (Joepie!) Wanneer iedereen er was zijn we dan ook naar 

sinterklaas gegaan. Het was een leuke verassing voor iedereen dat hij in 

Herentals was. Natuurlijk namen we een mooie foto samen met de Sint.  

Daarna keerden we terug naar de markt om echt met het spel te beginnen. 

Maar wat hoorden we daar? De fanfare van de brandweer was daar met een 

kleine stoet van brandweerlieden achter zich. Hier moesten we dan natuurlijk 

ook naar gaan kijken. Toen deze weg was, is dan toch het spel begonnen. We 

hadden een trivial pursuit over beauty’s en nerds gemaakt. Het was de basis 

van een trivial waarbij je op de grote vlakken een taartstukje kan verdienen door 

het juiste antwoord te geven. Er waren niet alleen vragen maar ook doe 

opdrachten. Zo moesten ze voor de beauty opdrachten de winkel gaan zoeken 

die wij beschreven. Maar er zaten ook moeilijke vragen in van de nerds. Er 

moesten dingen uitgebeeld worden en speciale gebouwen in de stad Herentals 



werden bezocht. Iedereen deed heel goed mee, behalve het weer. Tegen het 

einde van het spel begon iedereen het koud te krijgen. Het team van Hilde was 

zelfs al binnen geweest bij haar Bomma voor een warme chocomelk! En dit 

zonder de leiding mee te nemen.  

We besloten het spel vroegtijdig af te ronden en het eerste groepje al terug naar 

de kampplaats te laten gaan. De rest kon dan nog kleine snelle opdrachtjes 

doen voor meer punten. De leiding heeft hen heel erg had laten lopen zodat zij 

het zeker warm zouden krijgen. We konden niet duidelijk 1 winnaar uitroepen. 

Beide teams hadden juist voor het einde alle taartstukjes verzameld. Al snel 

was daar een 2de auto om nog leden te komen halen.  

Met de overige leden zijn we dan maar stillaan te voet richting de brink gegaan. 

Zo kregen we het niet koud door stil te staan wachten op de volgende auto’s. 

Terwijl we aan het wandelen waren hebben moesten we zeer goed opletten dat 

we over het zebrapad liepen. We riepen dan met zen alle heel luid zebrapad. Zo 

wist iedereen zeker dat we over het zebrapad gingen. Na een kleine 10 minuten 

wandelen waren de auto’s terug en konden we met zen alle naar ons warme 

chalet.  

  

Zaterdagavond 2 December : Dropping  

Deze avond had de leiding een speciale activiteit voorzien. Samen met 

verschillende scoutsgroepen in de omgeving gaan we namelijk een gezamelijke 

dropping doen! En wat meer is, de leiding mag NIET meedoen! Als dat maar 

goed komt...  

We begonnen de avond door enkele kilometers met de autos te rijden naar de 

startplaats, waar al snel een zeer grote groep van honderden scouts verzameld 

waren. Door een leuk spel verdeelden we ons in 3 gemixte groepen. In elke 

groep zaten minstens 3 givers, dus niemand was gelukkig alleen. Een laatste 

keer naar het toilet, en dan startte de tocht! Het doel was om een tocht in het 

donker (ti-ti-ti-ti-tidididi!) af te leggen met enkel breeklichten als een gids. Een 

voor een vertrokken de groepen... en dan stonden wij, de leiding, daar alleen.  

Wat is er exact gebeurd? Dat weten we zelf ook niet. Zelf hebben wij ons bezig 

gehouden met een klein spel samen met de leiding van de andere groepen. Wat 

we wel weten is dat een dik uur later de groepen een voor een terug kwamen, 

vol enthousiasme, en met nieuwe vrienden van andere groepen. Ze vertelden 

vele verhalen terwijl ze zich opwarmden aan het kampvuur en met een beker 

chocomelk of soep. Nadat ze afscheid namen van de andere groepen gingen 

we moe maar heel voldaan terug naar onze kampplaats!  

  



Zondagochtend 3 December: Rustig opstaan  

Zondagochtend 8u30 dit is het uur waarop de leiding normaal de leden wekt, 

maar dat was vandaag niet het geval. De givers en de fouriers hadden samen 

een plannetje gesmeed om de leiding ontbijt op bed te geven. Vandaag was het 

dus niet de leiding dat de leden ging wekken, maar de leden die de leiding uit 

hun bed zetten. De leiding zijn duidelijk geen voorstanders van ochtend. Zelfs 

nu ze een uur langer hadden kunnen slapen, zagen ze er super moe uit. 

Gelukkig vrolijkte het ontbijt hen snel op. De givers hadden echt hun best 

gedaan. Er waren eitjes, pudding, boterhammetjes met choco en zelfs 

versgeperst fruitsap. Ze hadden zelf een fourier kunnen overtuigen om samen 

naar de bakker te rijden en koffiekoeken te gaan kopen. Dit had de leiding echt 

niet verwacht toen ze hen de uitdaging gaven om een ontbijt op bed te voorzien. 

Ze werden er wel heel gelukkig van. We besloten om allemaal gezellig in onze 

pyjama te ontbijten. Het werd echt een zondags ontbijt. Rustig en gezellig. 

Tegen dat het ontbijt op was, was het al tijd om de valiezen te gaan maken en 

het lokaal te kuisen. Zoals elk weekend was het einde al weer veel te snel daar.  

Geen probleem voor sommigen, Jan, Dylan, Stijn Vandelm, Hanne en Hilde 

besloten om na de middag met de kleintjes te gaan mee spelen. Het verbaasde 

de leiding (en de ouders) dat zij hier de energie nog voor hadden.  

Het was een geslaagd maar heel vermoeiend weekend.  

  

 
  



  

Zondag 17 December  
  

Kapoenen: Kerstmis  

Het is werkelijk de leukste tijd van het jaar.  

De Sint is nog maar pas geweest en de Kerstman staat al voor de deur!  

Om dit te vieren, hielden de Kapoenen een echt Kerstfeestje.  

Ze maakte kaartjes met de allerliefste kerstwensen op en stempelde prachtige 

kerstbomen bij elkaar.  

Ook maakte ze super mooie pomponnetjes om in de kerstboom te hangen!  

Na al dit knutselen was het pakjes tijd!  

Maar het was niet zomaar een pakje, het pakje zat ingepakt in verschillende 

laagjes papier.  

Per laagje stond er een klein spelletje op dat ze moesten spelen voordat ze dat 

eraf mochten trekken.  

Zo hebben onze Kapoentjes omgekeerd verstoppertje gespeeld, moesten ze 3 

rondjes rond de lokalen lopen én speelde ze Chinese voetbal. Dit laatste 

spelletje vond vooral Kevin super leuk!  

In de super goed ingepakte doos zaten verschillende leuke sleutelhangers, ze 

mochten er eentje kiezen en daarna hielden we een heuse dance party. Vooral 

Daan was super blij met zijn sleutelhanger en Milan amuseerde zich te pletter!  

  

 

  

  

Welpen: Film en pyjama party  

De wind waaide, het regende de hele dag en het was buiten zo koud dat we 

onze neus en oren niet meer konden voelen. Een echte scout kan zo’n koude 

winterdag wel aan, maar toch mag het soms ook wel eens gezellig warm zijn. Ja 

toch? Daarom kozen de welpen vandaag voor een echte cinemadag!  

De givers gebruikten vandaag hun lokaal niet dus besloten we hun lokaal in te 

pikken. Hun lokaal is wat warmer en ook wat groter! We deden allemaal onze 

warmste pyjama of onesie aan, schoven de zetels allemaal tegen elkaar en 

kropen lekker gezellig onder een dekentje. We mochten uit een heleboel films 



kiezen en we kozen voor "Over the hedge". Onze leiding had een projector mee 

genomen dus we keken de film op groot scherm. Net een echte cinemazaal!  

De film begon en we keken allemaal vol spanning. Al onze welpen waren 

muisstil, dat hadden we nog nooit meegemaakt! Ook de leiding dook van 

spanning onder hun dekentje. Halfweg de film voelden we allemaal onze 

maagjes knorren. Bij een echte cinemazaal hoort natuurlijk ook een lekker 

hapje. Bij de kapoentjes was er eentje jaren. Daan werd maar liefst 7 jaar! We 

zongen voor hem een liedje en kregen een lekker zakje snoep in ruil. Onze 

leiding had daarbij ook nog warme chocomelk voorzien. Onze cinemasnack was 

helemaal af! Gezellig toch.  

Toen de film gedaan was verraste onze leiding ons nog met een leuk klein 

cadeautje. Het was namelijk bijna kerstmis en daar horen natuurlijk cadeautjes 

bij! We gingen allemaal naar huis met nog wat lekkers en een paar leuke kleine 

spulletjes. We namen uitbundig afscheid van elkaar en wensten elkaar nog een 

fijn oudjaar en gelukkig nieuwjaar. Tot volgend jaar lieve welpjes! We gaan er 

ook dan een topjaar van maken!  

   

Givers: Kerstmis  

Jippi kerstmis is er bijna. Niets beter met kerstmis dan cadeautjes. Maar de 

kerstman was onze givers vergeten. We hadden een heel leuk idee. We gaan 

onze eigen pakjes maken. En daar was nog een probleem de kerstman had het 

knutselmateriaal gestolen. Dit kregen we terug door spelletjes te spelen.  

We zijn begonnen met stoelenvoetbal. Dit is een spelletjes voetbal waar je met 

2 voeten tegelijkertijd moet sjotten. Dit gaat dan ook alleen maar als je op een 

stoel zit. Dit spelletje gingen we spelen tot er 2 doelpunten waren gemaakt. Dit 

was niet zo makkelijk waardoor dit wat langer duurden dan verwacht. De eerste 

helft van het spel waren de meisjes heel dominant. Het eerste doelpunt dat was 

gemaakt is dan ook gemaakt door de meisjes. Het was een mooie hoekschop 

van Hanne. Ze sjotte naar Noor, zij sjotte hem dan binnen. Het spel werd 

grappig door dat Jan elke keer als de bal werd afgepakt nee riep. Uiteindelijk 

was het na een spel van een half uur een tweede doelpunt van de jongens.  

Daarna moest elk team zoveel mogelijk tennisballen in een hun kom krijgen. Dit 

moest je doen om de bal tussen de benen te steken en die zo over te brengen. 

Als je terug bent mag de volgende van het team vertrekken. Dit ging niet zonder 

een val partij. Het gras was zeer glad en Lindsey is hier dan op uitgeschoven. 

Dit spel is zelfs met valpartij gewonnen door de meisjes. Zij hadden namelijk 24 

balletjes en de jongens hadden 22. Bij dit spel waren de jongens dan nog in hun 

voordeel. Zij waren namelijk met 1 persoon meer.  



Als laatste hebben we het stoelen spel gepeeld. Het spel gaat als volgt. Er is 1 

iemand die wandelt naar de lege stoel. Alle andere spelers mogen lopen zodat 

deze persoon niet op de lege stoel kan gaan zitten. Wanneer iemand rechtstaat 

om te lopen komt deze stoel vrij en is er dus een nieuw lege stoel. Het doel is 

om de persoon die wandelt zolang mogelijk van de stoelen te laten wandelen.  

Door deze spelletjes hebben ze het knutselmateriaal vrijgespeeld. Het 

knutselmateriaal bestond uit: touw, naaimateriaal, stof, dromenvangers en rijst. 

We hebben dan de cadeautjes geknutseld die ze op het einde aan elkaar 

konden uitdelen. Zo is dan toch iedereen naar huis gegaan met een cadeautje.  

  

 
  

  

Jins: Kerstfeestje  

De jins waren deze activiteit al helemaal in de kerstsfeer. We vonden het 

hoogtijd om allemaal samen te genieten van deze leuke tijd. In de eerste plaats 

moesten we ons lokaal een beetje gezelliger maken. De jins hebben sowieso al 

een super de luxe lokaal, maar we wilden nog wat meer sfeer. Daarom had 

Hasse een kerstboom meegebracht! Iedereen zette zijn beste beentje voor om 

onze boom mooi te versieren. Iedereen kreeg van de leiding kerstballen die ze 

dan in onze boom mochten hangen. Ondertussen versierde Rob de rest van 

ons lokaal met mooie rode slingers. Als finishing touch werden de lampjes die in 



onze boom hingen, aangestoken. Iedereen vond het super dat we ons lokaal in 

no time omgetoverd hadden tot een echt kerstparadijs! Daarna was het tijd om 

gezellig samen gezelschapspelletjes te spelen. De leiding had allemaal leuke 

spelletjes voorzien zoals vier op een rij, een kerstmemory, yenga, mikado en 

een acrobatenspel. Rob toonde ons dat hij super goed is in vier op een rij. Hij 

slaagde er zelfs in om de leiding te verslaan! Stephanie en Manthen speelden 

samen kerstmemory. Ze waren hier super goed in en waren telkens heel blij als 

ze 2 dezelfde kaarten vonden. Matthias liet de leiding zien dat hij super goed is 

in precisie. Hij slaagde er moeiteloos in om een super hoge acrobatentoren te 

maken. Maxime bewees dan weer dat ze een super vaste hand heeft. Eén voor 

één haalde ze alle blokjes uit de yenga-toren zonder dat deze omviel. Tijdens 

het spelen van mikado toonde Bram dan weer wat hij allemaal in zijn mars had.  

Hij speelde moeiteloos de leiding naar huis.  

Na al die gezelschapsspelletjes werd het tijd voor de cadeautjes. Overal in het 

lokaal had de kerstman cadeautjes verstopt. Alle jins gingen ijverig op zoek en 

allemaal vonden ze hun eigen persoonlijke cadeautje! Iedereen kreeg prachtige 

gommetjes. Zo waren er gommetjes in de vorm van pinguïns, vrachtwagens, 

olifanten… Toen was het al bijna 16u! Tijd dus voor ons vieruurtje. Er werd 

lekker warme chocomelk voorzien. De leiding had daarnaast allemaal toffe 

dingen voorzien om onze chocomelk mee te versieren. Er was slagroom, 

hagelslag en marshmallows. Iedereen genoot met volle teugen van deze 

lekkernij. Om ons leuk kerstfeestje af te sluiten, besloten we nog om allemaal 

samen buiten een spelletje te spelen. Bram kwam met het leuke idee om 1,2,3 

kerst… te spelen. Hierbij moest iedereen proberen om zo goed mogelijk iets uit 

te beelden dat te maken had met kerst. Zo beeldden we kerstballen, 

Kerstmannen, sneeuwmannen, sneeuwengelen en nog een heleboel andere 

dingen uit! We beelden zelfs figuren uit de kerststal uit! Na dit leuke spelletje 

was het alweer tijd om naar huis te gaan. Iedereen was super blij dat we samen 

met alle jins kerstmis hebben kunnen vieren!  

  

 

  

Zaterdag 6 Januari  
  

Givers: Op zoek naar nen nieuwen hoed  

9u30 kerk van Winkelomheide  



Op deze druilerige zaterdag ochtend, kwamen 

enkele dappere givers aan om samen een mooie 

traditie in eren te houden. Als echte koningen 

zouden we vandaag van deur tot deur gaan om 

geld te vragen voor onze nieuwe hoed. Het was 

nodig! De koningen hadden zelfs hun persoonlijke 

koe mee, genaamd Brechje. Gewapend met 

zakken voor de koeken en een doos voor het geld 

belden we al snel aan aan het eerste huis. En 

geloof het of niet, de eerste deur hadden we 

meteen prijs, ze ging open! Winkelomheide was al 

wakker op dit vroeger uur. En wie niet wakker was 

zouden we wel wakker zingen. ‘Driekoningen, driekoningen, geef mij nen 

nieuwen hoed…’ klonk het luid door de straten. Al had de leiding wel het gevoel 

dat ze zelf veel luider waren dan de leden. De leden beweerden nochtans bij 

hoog en laag dat zij ook gezongen hadden. Geen probleem. Het volgende huis 

zong de leiding gewoon niet mee. De leden hadden gelijk, want ook zonder de 

leiding, klonk het heel luid.  

Zo gingen we heel winkelomheide door, geen enkel huis werd overgeslagen. 

We zongen zelfs voor werkmannen in hun kraan en voor een koppel dat nog in 

hun huis aan het werken was. Zij werden heel gelukkig van ons mooie gezang.  

Na enkele uren was het tijd om terug naar de kerk te gaan, het snoep te 

verdelen en het geld te tellen. Hoewel we met niet zo veel waren vandaag, 

konden we wel heel trots zijn op onszelf. Iedereen ging naar huis met een grote 

lading koeken en we hebben wel meer dan €100 verdiend! Goed gedaan 

jongens.  

  

  

  

  

  

Zondag 7 Januari  
  

Kapoenen: Driekoningen  

Driekoningen, driekoningen geeft mij nen nieuwen hoed  

Mijnen ouwe is versleten  

Ons moeder magt ni weten  



Ons vader heeft het geld op de rooster geteld  

  

 
  

  

Ook al waren we een dagje te laat en was het echt berekoud, wij gingen vol 

goede moed op pad. Om 9u kwamen we samen aan de kerk in Larum. Het was 

dan ook super leuk dat iedereen zo goed verkleed was.  

Vandaag kwam er iemand ons versterken. Het was Hasse, leiding van de Jins. 

Omdat zij de namen van de Kapoenen nog niet zo goed kent deden we een kort 

namenrondje. Maar omdat het veel te koud was om gewoon stil te staan deden 

we dit al springend. Ondertussen bewonderden we de verkleedkunsten van 

onze Kapoenen. Luna had een mooie cape aan. Ook Ricky leek wel een echte 

koning met zijn rode mantel. En Kevin lijkt wel de rijkste onder ons. Hij had ook 

nog eens een rode diamant in zijn kroon zitten. Kobe zijn kroon was ook super 

cool versierd met de Cars stickers. Op Daan zijn ridderkostuum zijn we dan ook 

weer stiekem een beetje jaloers. Het kostuum van Eann was ook echt af. Met 

de lange witte mantel en de kroon was hij de koning in het verkleden.  

Dan was het tijd om op pad te gaan. Het was Super jammer dat Milan niet kon 

blijven. We hebben je gemist op onze tocht! We zongen aan de huizen zo hard 

als we konden. Maar ook de bakker kon onze zangkunsten wel appreciëren. 

Toen we even genoeg hadden van al het zingen gingen we even uitrusten aan 

de windmolen. Daar konden we een snoepje eten dat we gekregen hadden op 

onze tocht. Maar we bleven niet te lang zitten want daar kregen we het dan 

weer koud van. Nadat we schipper mag ik over varen gespeeld hadden gingen 



we terug richting de kerk. Als we hier waren konden we nog genieten van de 

cup cakes die Milan voor ons gemaakt had. Dus een dikke merci hiervoor!  

Hopelijk kan je snel terug komen.  

Zo hebben we op onze koude maar toch plezante tocht mooi wat centjes bij 

elkaar gezongen. Hiermee gaan we later dit jaar ongetwijfeld nog een aantal 

leuke dingen doen. En zeker niet te vergeten, we hebben ook wat lekkers 

gekregen!  

  

Welpen: Driekoningen  

Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwen hoed…  Dit keer was de 

activiteit een beetje anders dan normaal, want we spraken niet af aan de 

lokalen, maar aan het station van Geel. Ook gingen we samen zingen met de 

Jins en kwam Jenthe voor het eerst meedoen met de welpen.  En niet te 

vergeten: er kwamen ook heel wat leden verkleed als echte koningen!  

Elise had voor ons 2 routes uitgestippeld door de straten van Geel. Opgedeeld 

in 2 groepen vertrokken we op pad.  

Soms duurde het wel eventjes voordat er een deur open ging, maar wanneer 

dat gebeurde zongen we dubbel zo enthousiast het welgekende liedje. 

Natuurlijk werd dat weer beloond met wat centjes of heerlijke koeken en 

snoepjes. De welpen konden niet wachten om hiervan te smullen. Een van de 

groepen zong zelfs in een frituur en kregen daar ook wat lekkers.  

We sloten af met een warme chocomelk en lekkere zelfgebakken wafels, de 

ideale beloning na een hele dag dapper zingen van deur tot deur. Danku Elise! 

De leden mochten nog enkele koeken die ze bij elkaar gezongen meenemen en 

dan was het jammer genoeg tijd om naar huis te gaan. De tijd vliegt als je 

plezier maakt!  

  

    

  

Jins: Driekoningen  

“Drie koningen, drie koningen. Geef mij nen nieuwen hoed.” Iedereen kent dit 

legendarische liedje over de drie wijzen uit het Oosten wel. Ook onze jins en 

welpen bleken dit liedje heel goed te kennen! Op 7 januari gingen de jins samen 

met de welpen op stap door Geel om samen te gaan Driekoningen zingen. We 

verzamelden met beide takken aan het station en verdeelden ons in 2 groepen 

zodat de welpen en de jins allemaal door elkaar op stap konden. Sommige 



leden waren super mooi verkleed! Bram en Annelien hadden zich helemaal 

omgevormd tot een echte koning, inclusief ster en kroon. Ook Cedric  had een 

zelfgemaakte ster mee en was hier dan ook heel erg trots op. Manten had een 

super mooie, goudkleurige kroon op. Alle leden waren dus volledig klaar om op 

tocht te vertrekken. Elise had voor elke groep een heel mooi parcours 

uitgestippeld langs de straten van Geel. Vol goeie moed en met goed 

gesmeerde stembanden trokken we op pad. Bram liet onmiddellijk aan de 

leiding zien dat hij geen schrik had om zijn engelenstem te laten horen. Vol 

enthousiasme belde hij aan bij de huizen. Wanneer iemand open deed, 

begonnen we dan ook allemaal samen uit volle borst het alombekende deuntje 

te zingen. We zongen zelfs zo goed dat we bij de mensen wat centjes of snoep 

kregen. De leden glunderden wanneer ze snoepjes in ontvangst mochten 

nemen. Ook Manten was super enthousiast om liedjes te gaan zingen. Hij was 

dan ook heel trots dat hij mee kon zingen. Annelien hielp de leiding mee om 

alles in goede banen te leiden. Zij hielp mee om de snoepjes te verzamelen en 

zorgde ervoor dat de leiding geen belangrijke dingen vergat.  

In de tweede groep die op pad ging, zaten dan de overige jins. Cédric was zoals 

altijd zijn vriendelijke zelf en bedankte altijd heel beleefd alle mensen waarvan  

we iets kregen. Rob liet zich ook van zijn beste kant zien. Iedereen op de scouts 

weet al dat Rob super goed kan zingen en dat bewees hij deze activiteit nog 

maar eens. Hij zong telkens uit volle borst mee met ons liedje! Ook Stephanie 

deed super hard haar best op onze tocht. Vol enthousiasme stapte ze mee met 

de bende!  

Om 16u30 waren beide groepen ongeveer klaar met hun tocht. Omdat het toch 

wel een heel koude dag was en zowel de leden als de leiding een klein beetje 

koud hadden, gingen we samen een warme chocomelk drinken! Bij Elise thuis 

kregen we allemaal een beker warme chocomelk. Elise had zelfs voor 

zelfgebakken wafels gezorgd! Na dit opkikkertje was het jammer genoeg alweer 

tijd om naar huis te gaan, maar niet vooraleer een deel van het verzamelde 

snoep verdeeld werd over de leden! Alle leden mochten een paar snoepjes 

kiezen om mee te nemen naar huis. Iedereen ging dan ook moe, maar voldaan 

naar huis.  

  

 

  

  

Zondag 21 Januari  
  



Kapoenen: Superhelden  

In de wereld van de superhelden was het grote chaos! Er was ruzie over wie de 

beste superheld was. En vooral, waarom zijn krachten beter zouden zijn. Wij 

gingen al deze krachten eens uitproberen om de helden beter te begrijpen.  

Om er in te komen dachten we eens goed na welke superhelden er zoal zijn. En 

die kenden we zeker: de Ghost Rockers, de Helden van Ketnet, Mega Mindy en 

natuurlijk ook Mega Toby, Iron man, Spider man en nog veel meer.  

Onze eerste superkracht was super sluw. En wie is er nu sluwer dan Robin 

hood? Wel wij wisten het ook niet. Tot we 1, 2, 3 piano speelden. Toen merkten 

we dat onze kapoenen er ook wel wat van kunnen!  

Onze volgende held is echt super snel. Het is dan ook Mega Mindy. Bij het spel 

vlaggenstok liepen we zo hard we konden. Vooral toen het oorlog was kon 

niemand ons nog stoppen. Dit wil zeggen dat we niet meer één tegen één 

liepen om de vlag te nemen, maar dat iedereen samen voor de vlag ging 

strijden.  

Van al dat buiten spelen hadden we het een beetje koud gekregen. Gelukkig 

zijn er ook krachten die we binnen konden uitproberen. Eén daarvan was super 

goed dansen. We waanden ons even als de Helden van Ketnet want die kunnen 

er ook wat van. We oefenden nog eens een keer op het jaarlied. Dit ging super 

goed. Ook het dansje van lief klein konijntje was een topper.  

Nu hadden we al zoveel gespeeld dat we er super veel honger van gekregen 

hadden. Gelukkig konden we even uitrusten en genieten van ons vieruurtje.  

Nu we weer nieuwe energie hadden en waren opgewarmd gingen we onze 

spierballen eens een keertje laten werken. Want superhelden zijn toch super 

sterk?  Kijk maar eens naar Mega Toby. En welk spel is er nu leuker dan 

touwtrekken? Wel onze kapoenen wisten toch iets beter. Ze zaten de leiding op 

de hielen en eenmaal ze ons te pakken hadden was er geen ontkomen meer 

aan. Een voor een werden we op de grond gesmakt. We konden dan ook niet 

anders dan ons over te geven. Uiteindelijk hebben we toch nog een paar keer 

kunnen touwtrekken.  

Om af te sluiten bekeken we nog kort welke kracht wij nu eigenlijk het beste 

vinden. We kwamen tot het idee dat elke superkracht zijn eigen waarde heeft.  

En vooral dat het beter zou zijn als alle helden hun superkrachten zouden 

bundelen. Samen staan we sterker!  

En vergeet vooral niet: Onze ECHTE helden, dat zijn jullie!!!  

  



 
  

  

Welpen: Schaatsen  

Vorige week hebben onze welpen de longen uit hun lijf gezongen tijdens onze 

driekoningentocht. Ze hebben toen heel wat centjes voor onze tak ingezameld. 

En dat is maar goed ook, want in het begin van het scoutsjaar gaven onze 

welpen aan dat ze graag eens zouden gaan schaatsen. Dankzij hun 

inspanningen is dat vandaag gelukt!  

We spraken af op de parking van de Lissevijver. De leiding hielp ons om de 

juiste maat schaatsen te vinden en aan te doen. Dan deden we onze warme 

handschoenen aan en trokken we onze jas goed dicht. Samen zette we 

voorzichtig onze eerste stappen op het ijs.  

Heel wat welpen waren er snel mee weg. Keandro, Katrien en Lotte waren de 

sterren van de schaatsbaan! Andere welpjes hadden net dat ietsje meer steun 

nodig. Gelukkig zijn onze welpen ook heel lief voor elkaar en hielpen ze elkaar 

goed! Noa en haar kleine zusje duwden elkaar voort op een zitje en maakten 

samen veel plezier. Elke kon met een handje van de leiding ook al een hele 

ronde op de ijsbaan maken! Liam en Jenthe voelden zich ietsje zekerder met 

een hulprekje om aan vast te houden. Als een raket schaatsen ze de baan rond 

met het rekje. Wauw, iedereen doet het zo goed! Het was heel spannend en 

heel leuk! Onze welpen waren heel tevreden. Weeral iets dat van hun bucketlist 

geschrapt kon worden.  



Halfweg was het tijd voor een vieruurtje. We deden beschermhoezen rond onze 

schaatsen en stapten voorzichtig de cafetaria binnen. Daar konden we lekker 

opwarmen met een warme chocomelk of een tasje warme soep. Dat deed 

deugd seg! Nadien konden onze welpjes nog even gaan schaatsen en dan was 

het jammer genoeg al weer tijd om naar huis te gaan. Tot volgende keer 

welpjes!  

  

  

  

  

Givers: ZWEMMEN  

Vandaag is het koud en nat en slecht weer... Wat beter moment om te gaan 

zwemmen in de plaats? Het zwembad van Geel, daar zijn wel al vaak geweest. 

Veel water en weinig glijbanen, best saai na een tijd. Daarom gaan we vandaag 

zwemmen in het subtropisch zwembad van Lier!  



Lier ligt helaas niet bij de deur... Na wat overleg met de ouders zijn alle leden 

dan toch op de locatie geraakt door de hulp van vele ouders die wilden 

carpoolen (merci hiervoor!). Het zwembad is echter zeer populair en dat was te 

merken aan de lange aanschuifrij... Toen we een half uur later eindelijk binnen 

waren, hadden we ook nog problemen met de lockers aangezien deze niet op 

slot konden. Afin, na een veel te lange tijd waren we eindelijk klaar om het 

zwembad in te springen!  

Dit zwembad, de Waterperels, heeft een zeer grote glijbaan (met band!), een 

wildwaterbaan, een bad met golven, een buitenbad, een groot bad en dan 

verschillende ondiepe maar zeer warme baden! Er was ook een sauna, maar 

daar mochten we niet in...  

Het spreekt voor zich dat iedereen onmiddelijk naar de grote glijbaan ging, waar 

je af kon gaan met een 1-persoons of een 2-persoonsband. Toen de laatste 

leider eindelijk aan de glijbaan stond, waren de eerste leden, waaronder Tristan 

en Dylan, er al afgeweest en al aan het aanschuiven voor een tweede keer.  

Hierna ging iedereen een eigen kant op. Het is heel lastig te zeggen wat 

iedereen gedaan heeft, want het is echt onmogelijk om iedereen bij elkaar te 

houden in dit gigantische zwembad. Enkele dingen die me zijn opgevallen:  

• Op een gegeven moment zaten de meeste leden in het buitenzwembad, waar 

uw hoofd half aan het afvriezen was terwijl de rest van het lichaam het goed 

warm had in het water. Daar hebben Hanne, Hilde, Brechje en Jan een 

wedstrijd om-ter-langst-uit-het-water gehouden. Laten we zeggen dat ze het 

veel langer hebben volgehouden dan ik ooit zou kunnen.  

• Met een kleine groep, waaronder Stijn (Goossens), Nikolas en Arne zijn we 

verschillende keren van de wildwaterbaan geweest, en hoewel dit onschuldig  

lijkt, gaat het sneller dan je denkt! Ik heb er persoonlijk enkele blauwe plekken 

aan overgehouden.  

• Ik heb geen idee wie de wedstrijd om-ter-hoogst-springen-tijdens-de-golven 

heeft gewonnen, maar Mathijs was alleszinds boven mij!  

• Tegen het einde zaten we met onder andere Stijn (Baelus) en Koen in het 

superwarme ondiepe kindjesbad. Niets zo leuk als uitgestrekt op te warmen en 

een beetje weg te dromen! Helaas vonden Ina en Arne het nodig om de leiding 

te pesten door het waterkanon op hen te richten... Dan maar wakker blijven!  

Na een lange namiddag was het natuurlijk tijd om te douchen, om te kleden en 

naar huis te gaan! Een drankje zat er helaas niet meer in, maar gelukkig was de 

pret zeker aanwezig!  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

Jins: Hollywood  

De jins hielden op zondag 21 januari een heuse filmnamiddag. Voor de activiteit 

had de leiding het lokaal een beetje ‘verbouwd’ en hadden ze alle zetels in het 

lokaal gezellig bij elkaar gezet. Er werd van de muur een groot wit scherm 

gemaakt, de ramen werden afgeplakt en er werd een projector geplaatst. Op 

deze manier hadden de jins hun hoogstpersoonlijke bioscoop!  

Vooraleer we naar de film konden kijken, vonden we allemaal dat er hapjes 

gefikst moesten worden. De leiding had inkopen gedaan en hadden dus een 

heleboel ingrediënten mee om iets lekkers te maken. We begonnen met het 

maken van een groentedip. Rob begon ijverig met het schillen en snijden van de 

komkommer. Daarna was het beurt aan Bram. Hij nam het snijden van de 

worteltjes voor zijn rekening. Alexander op zijn beurt werd ingeschakeld om de 

kerstomaten te wassen. Terwijl een deel van de jins ijverig met de groentjes 



bezig waren, mochten Maxime, Cedric en Stephanie de leiding helpen met het 

maken van snoepsatés. Er waren zure beertjes, colaflesjes en marshmallows. 

Iedereen kreeg een paar satéstokjes waar ijverig lekkere snoepjes opgestoken 

werden. Alexander slaagde er zelfs in om een lolly op een snoepsaté te 

stoppen! Cedric vertelde vol trots dat hij ook op school soms satés maakte. En 

dat was duidelijk te zien. Hij was super goed in het maken van deze lekkernij! Af 

en toe zag de leiding tijdens het maken van de satés dat er een snoepje 

verdween in de mond van een lid of leiding, maar dat vond niemand echt erg. 

Na het maken van de satés en de groentendip, had de leiding nog een paar 

ingrediënten over. Er werd beslist om ook wraps te maken met choco en 

banaan. Stephanie begon ijverig alle wraps in te smeren met choco. Daarna 

legde Maxime een banaan in het midden van de wrap en rolde deze dicht. Ten 

slotte mocht Bram de wrap in schijfjes snijden. Op deze manier verkregen we 

nog een lekker hapje. Als laatste hapje werd er ook nog pudding gemaakt! De 

leiding had ervoor gezorgd dat er aardbei-, vanille- en chocoladepudding was. 

Bram, Stephanie en Cedric mochten elk een grote pot maken. Daarna werd de 

pudding verdeeld over verschillende potjes door Rob. Op deze manier was er 

voor elke jin en elke leiding een lekker potje pudding beschikbaar voor tijdens 

de film.  

Naast al die hapjes, vond iedereen echter dat er ook iets lekkers te drinken 

moest zijn. Maxime en Hermien trokken zich terug in de keuken met bananen, 

melk, suiker en een mixer. Daarmee toverden ze een heerlijke 

bananenmilkshake op tafel!  

Na al dat gekook, vonden Hasse, Stephanie, Alexander en Hermien het wel tijd 

om deze hapjes te proeven tijdens het kijken van een mooie film. Hasse had 

speciaal voor ons de film ‘Hotel Transylvania’ meegebracht. Deze film gaat over 

een vampier die een hotel gebouwd heeft speciaal voor monsters. Toevallig 

komt er een mens in dat hotel terecht waardoor er een heleboel grappige 

situaties ontstaan. Alle jins genoten van de film! Af en toe was er een griezelig 

stukje, maar dat werd al snel gecompenseerd met een grapje. Er werd dan ook 

wat afgelachen! Ook de hapjes vielen duidelijk in de smaak bij onze jins!  

Na deze prachtige film was het al bijna tijd om naar huis te gaan. Maar zoals het 

echte koks betaamt, moest de afwas nog gebeuren! Hermien en Hasse 

begonnen ijverig aan de afwas. Gelukkig waren er een heleboel jins die goed 

hielpen om alle afwas af te drogen en terug op zijn plaats te zetten. Om 17u 

was heel ons lokaal dan ook terug netjes opgeruimd en konden zowel de jins 

als de leiding tevreden huiswaarts keren.  

  

 

  



  

    

   
  

  

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.   

    Elise Vandenborre: 0498 30 93 51  

    Marte Stevens: 0493 04 62 82  

  


