
 

Lieve leden, ouders en sympathisanten 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. We zijn met z’n allen naar 

toverland geweest en hebben hier een geweldige dag gehad. Daarna sloten we 

het jaar af met onze slotactiviteiten en kijken we al uit naar het kamp. 

Maar niet getreurd. Je hoeft ons geen hele maand te missen. Twijfel zeker niet 

op lang te komen op onze benefiet en te genieten van een drankje, wandeling, 

ontbijt of BBQ. Tot dan! 

 

 

Mei 2022 



 

Verslagen 

Zaterdag 14 Mei 

Kapoenen: Uitstap 

Vandaag zijn wij op uitstap naar 

toverland gegaan. We vlogen er 

meteen goed in. We genoten van 

de eerste achtbaan die we 

tegenkwamen. Daarna gingen we 

in de schommelboot. We kwamen 

ook een super hoge klimtoren 

tegen en al snel gingen we hier 

met z’n allen naar boven waarna 

we de glijbaan naar beneden 

konden nemen. Ook ging we 

samen met de welpen in de 

boomstammetjes. Hiervan hadden 

we wel honger gekregen dus 

genoten we van onze lunch. Al 

snel waren we weer klaar om nog een aantal attracties te ontdekken. Sommige 

gingen in de troy en andere genoten dan weer van schommelboot en de paardjes. 

Na al die attracties in het warme weer was het tijd voor een ijsje waarna we er weer 

even tegenaan konden. We genoten ook nog samen van de duikshow. Die duikers 

sprongen wel van heel hoog in het water en deden coole trucjes. Na nog snel een 

laatste attractie en onze boterhammetjes was het al tijd om afscheid te nemen van 

toverland en naar huis te vertrekken. In de bus droomden we nog van deze dag met 

een leuke film van tarzan.  

  



 

Welpen: Uitstap 

Vandaag was het na 2 jaar eindelijk zo 

ver. We konden naar toverland, joepie! 

We moesten allemaal vroeg ons bedje 

uitgaan om naar Elsum te vertrekken. Na 

een kusje en knuffel van onze mama’s en 

papa’s konden we de bus op richting 

Toverland. Op de bus keken we de film 

tarzan. Na de film waren we er al. We zijn 

direct het park in gegaan om te kijken wat 

we konden doen. Als eerst gingen we met 

een deel van de welpen naar een attractie 

waarbij we op brommers konden zitten. Daarna 

was het tijd voor de boomstammetjes. Na een 

leuke voormiddag was het tijd om te eten. Daarna 

hebben we nog allerlei super coole attracties 

gedaan. Omdat het zo warm was kregen we als 

vieruurtje een 

ijsje. Hier 

hebben we 

enorm hard 

van genoten. 

Na het ijsje 

zijn we nog 

enkele leuke attracties gaan doen. We sloten de 

dag af bij een speeltuintje waar je met water kon 

spelen. Zo konden we afkoelen voor we terug 

de bus richting huis namen. Het was een 

vermoeiende maar superleuke dag.  

  



 

Jonggivers: Uitstap 

 Zaterdag gingen de jonggivers naar de 

Efteling, of nee Bobbejaanland. Mopje!! 

We gingen natuurlijk naar Toverland! 

We konden genieten van korte 

wachtrijen, razendsnelle attracties en 

het stalende zonnetje. Alle Jonggivers 

hebben het lijstje met hun favoriete 

attracties kunnen afstrepen. We startte 

meteen stevig met de “spinning 

coaster” die rondom zijn as draaide en 

ondertussen over de achtbaan raasde. 

Vervolgens splitste we even op. De 

waaghalzen van de Jong-givers kozen voor de “Fenix” een 

zeer gedurfde achtbaan die  wel drie keer overkop ging. De 

stille genieters kozen voor een tripje met de betoverende 

boot. Toen was het al tijd om te eten. Na de middag zochten 

we afkoeling in de waterspeeltuin waar iedereen eindeloos 

water op elkaar leek te gooien. Vervolgens mochten de Jong-

Givers vrij in het binnen gedeelte van Toverland verkennen 

daar konden ze hun laatste energie nog kwijt in de grote 

speeltuin, het spookhuis of de “Toos Expres”. De durvers 

onder ons hadden toch nog graag een extra attractie gedaan. 

Namelijk de “Troy”! Een supersnelle, lange achtbaan. Waar 

we zelfs nauwelijks moesten aanschuiven. Het was een 

enorm vermoeiende maar onvergetelijke dag!  

  



 

Givers: Uitstap 

 Na lang uitkijken, konden we eindelijk nog 

eens op uitstap gaan met de Pioen! Al 

vroeg in de ochtend verzamelden we aan 

het lokaal in Elsum. Daar stapten we 

samen met de andere takken enthousiast 

de bus op.  In de bus keken we de film 

Tarzan en Jane 2. Als deze film ten einde 

liep, kwamen we aan bij Toverland. Dan 

kon de uitstap echt beginnen! Aan de 

ingang van het park smeerden we ons nog 

snel in met zonnecrème en daarna gingen 

we naar onze eerste attractie. De eerste attractie waar we ingingen, was een 

achtbaan met brommers. Na deze attractie aten we onze boterhammen op dicht bij 

het water, met uitzicht op de boomstammetjes. Daarna gingen we zelf de 

boomstammetjes in. Nadat we nat uit de 

boomstammetjes kwamen, verkenden 

we de andere binnen attracties. Zo 

deden we het parcours in de speeltuin, 

gingen we van de glijbaan en bezochten 

we het fun house. Ook was er binnen 

een achtbaan met treintjes en de 

vliegende schommelstoeltjes. In de 

schommelstoeltjes zat de sfeer er zeker 

in, want daar zongen we samen liedjes 

van K3 en Mega Mindy terwijl we in de 

lucht hingen. Daarna gingen we weer 

verder het park in. Enkele Givers wilden 

heel graag in de grote houten achtbaan gaan, de Troy, dus gingen we hier naartoe. 

In deze snelle achtbaan zijn we zelfs 3 keer achter elkaar gegaan! Vervolgens 

gingen we samen naar de wildwaterbaan. Daar 

moesten we wel een tijdje aanschuiven. Na de 

Djengu River, splitsten we de groep op. Een deel 

van de groep dat nog geen genoeg had van de 

adrenaline, ging in de Fenix. Dat is een achtbaan 

die meerdere keren overkop gaat. Het andere deel 

zocht de rust op en ging naar de rustige bootjes op 

het water. Als de groep weer samenkwam, werden 

we door de leiding verrast met een ijsje. Na ons 

ijsje, splitsten we op in 3 groepjes, zodat iedereen 

nog in een leuke attractie kon gaan. We konden 

kiezen uit de Troy, de brommers of een 

waterglijbaan. Dan was het alweer tijd om weer 

huiswaarts te keren. Het was een topdag!  

  



 

Jins: Uitstap 

  



 

Zaterdag 28 Mei 

Kapoenen: De onderwaterwereld 

 

Vandaag speelden we nog eens 

samen met de welpen. We 

hebben ons samen rot 

geamuseerd in de 

onderwaterwereld. Als eerste 

hebben we de onderwaterwereld 

opgeruimd. Daarna hebben we 

hier een aantal spelletjes 

gespeeld. Als eerste leerden we 

de onderwaterdieren wat beter 

kenden. Daarna deden we ze na. We speelden ook tiktak boem met de kwallen. 

daarna zijn we door de zee gereden met onze gocarts. Dit om rode munten te halen 

in Engeland. Na al deze spelletjes was het tijd voor een 4-uurtje. Met dit warme weer 

hadden we wel een ijsje verdiend. Na ons nog even uit te leven op de speeltuin was 

het alweer tijd om naar huis te gaan. Nu kunnen we alleen nog maar dromen over 

het kamp dat eraan komt en al genieten van het plezier dat we daar gaan beleven.  

Welpen: Ter land, ter zee en in de lucht VS de 

onderwaterwereld 

Voor de laatste activiteit van het 

jaar bundelden we nog één keer 

onze krachten met die van de 

Kapoenen. We gingen op 

onderzoek van wat zich allemaal 

voordoet onder het water. 

We begonnen met het opruimen 

van de oceaan. Hier is namelijk 

heel veel vuil te vinden. Door de 

onderwaterdiertjes te zoeken en 

te koppelen aan identiek dezelfde 

soort hielpen we het ruimen van 

vuil uit de oceaan.  

Daarna gingen we naar buiten en 

speelden we een spel waarbij we 

moesten nadenken of de dieren in 

de zee leven of niet. Nadat we 

ook nog schipper mag ik overvaren speelden was het tijd om echt de zee over te 

steken. Met de go-karts vaarden/zweefden we over onze eigen noordzee naar 

Engeland om daar muntjes te gaan halen. Omdat we per keer maar 1 munt konden 



 

meenemen moesten we dit zo snel mogelijk doen en natuurlijk ook wisselen om zo 

onze krachten te verdelen. Wat hadden onze Kapoenen en Welpen dat goed 

gedaan! 

Hoog tijd voor een 4-uurtje! En wat is er met dit weer nu beter dan een ijsje? Snel 

smulden we dit op voor het begon te smelten. Om voor nog wat extra verfrissing te 

zorgen speelden we een speciale versie van tik-tak-boem. We deden dit niet met 

een gewone bal maar met een waterballon. Pret verzekerd! 

Jammer genoeg vloog de tijd ook vandaag weer zo snel voorbij. De eerste activiteit 

lijkt nog maar pas geweest of de laatste zit er ook al weer op. Nog even aftellen en 

we vertrekken op avontuur naar de Hoge Rielen op kamp. 

Tot binnenkort stoere Welpen!!!  

Jonggivers: Gabbers 

Givers: Pijlentocht 

Ohnee vandaag al de laatste activiteit van dit jaar. De givers hebben elkaar 

uitgedaagd door verschillende opdrachten te doen tijdens een pijlentocht door Geel. 

Zo moesten de tweede groep een selfie trekken met de eigenaar van de nieuwe 

broodjeszaak aan Elsum. Ze mochten ook nog met 5-bal spelen in de fonteinen op 

de markt in Geel. Ze hebben ook hun dansskills getoond door een tiktok op te 

nemen en een bekend tiktokdansje te doen. Eens ze aangekomen waren aan de 

speeltuin aan de Waai moest groep 2 groep 1 zoeken in de speeltuin. Groep 1 zat 

gezellig samen onder een speeltuig in het zand. We hebben nog wat spelletjes 

gespeeld in de speeltuin en de dag afgesloten met een ijsje. Tot kamp!  

Jins: Bikini bottem 

 De jins hebben vandaag van het weer genoten. 

Om het jaar goed af te sluiten hebben we met 

water gespeeld en we hebben als thema “Bikinni 

Bottem” gehad. 



 

De jins werden verdeeld in 2 groepjes, jongens versus meisjes. Elke groep heeft een 

lege emmer gekregen. Emmers die gevuld worden na de uitvoering van de spelletjes 

die de leiding voorbereid 

hadden.  De groep die een spel 

gewonnen had, heeft 2 

kommetjes water gekregen om 

in hun emmer te gieten, en de 

groep die verloren heeft, heeft 

maar een kommetje water 

gekregen.  

Op het einde hebben wij het 

verzameld water van onze 

emmers gebruikt om water 

oorlog te spelen.  

Enkele spelletjes die we 

gespeeld hebben:  

• Tiktak boem met een water ballon. Als de leiding “boem” zegt dan werd de 

waterballon op het hoofd van de lid stuk gemaakt. En zo hebben we gespeeld 

tot wij een winnaar hadden.  

• Een ander spel was dat wij achter elkaar moesten zitten, het lid van voor heeft 

een beker met water gekregen en zonder naar achteren te kijken, moest hij 

de beker op zijn hoofd doen en het water naar achter gieten, en het lid die 

achter hem zat, moest het water vangen met een lege beker. 

• Per groep moesten de jins 10 passen aan elkaar geven zonder de bal te laten 

vallen, de andere groep probeert dat te verhinderen. En om dit spel leuker te 

maken hebben we een water spons gebruikt, en deze was nat met water. 

Als 4 uurtje hebben ijsjes gegeten. Op deze coole manier hebben wij onze scout jaar 

goed afgesloten, We hebben van de activiteit keihard genoten. We zien elkaar terug 

op kamp! 

  



 

Contact 
Vragen of opmerkingen? Onze leidingsploeg staat altijd voor u klaar. Spreek ons 

gerust aan voor of na een activiteit. 

 

Ook onze groepsleiding staat steeds voor u klaar. U kunt hen bereiken op het 

emailadres info@depioen.be of op hun GSM.  

Stijn Van Delm: 0493 49 56 35 

Thomas Vandesande: 0485 86 97 39 

 

 


