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Duurt lang voor gevonden 
Elin (welpen) 

We gingen omgekeerd verstoppertje doen, en Ivan verstopte 
zich. Alle Welpen gingen dus zoeken, en het duurde zolang 
voor hij gevonden was. 
Ik met mijn groepje dachten dat hij steeds weg rende, en dat 
bleek dus niet zo te zijn! We hebben dat stuk waar hij zat dus 
blijkbaar niet zo goed afgezocht! Dus we zaten de hele tijd 
aan de verkeerde kant te zoeken.😂 Uit eindelijk zaten we 
(voor mijn gevoel) een half uur te zoeken, En hebben we hem 
gevonden! Stijn R. zag de groep die hem al gevonden hadden 
uiteindelijk zitten. .......... Oh ja Aaron was de laatste die er 
was! 

 

 

 

Martijn zijn zoekplaatje: 

Vind de tweede welp.  --------------------------------------------> 

In de kampkrant van morgen komt de oplossing.   
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Spreuk van de dag 
 
Ik snurk niet, ik droom dat ik een motor ben! 

 
De dag begint koud met een kleine 13˚C. Het lijkt 
wel winter. De temperatuur loopt in de loop van 
de dag op naar 21˚C. 



2 
 

   

 

. 

 

Veel lachplezier! 

 

Jesse (welpen): 

1. Kennen jullie de mop van de auto met de lekke band?  
Nou die ging niet verder! 

Stijn (welpen): 

1. Wat is het verscheel tussen een baby en een varken?     
Een baby poept in zijn luier en een varken luiert in zijn poep 

 

 

Na de tel 

Ivo (scoutsleiding) 

Vijf Scouts komen aan op het kampterrein. Twee beginnen hun tent op te zetten, terwijl de andere 
drie hun keuken pionieren. Nadat zij de driepoten hadden opgezet, moesten zij een tafelblad halen 
alvorens de zitbalken eraan te sjorren. 
 
Rond vier uur hadden zij alles staan, en begonnen 
ze acht tortilla's te bakken voor hun avondeten. 
 
Na het eten begonnen drie personen met de 
afwas, waarna de vijf leiding het avondspel 
begonnen uit te leggen: de Scouts gingen met 
tien Weerwolven van Wakkerdam spelen. Na een 
glaasje drinken was het bedtijd en gingen de 
Scouts slapen. 

 

Hut 

Lea (welpen) 

Ik ging samen met Sophie en Iris een hut bouwen in het bos. We gingen ook bedden maken. 
We gingen spelen dat we op kamp waren. We hadden ook een eigen kamer. In de kamers 

lagen ook banken. Dat waren hout blokken. En we vonden het heel leuk : ) 
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Ieder voor zich 

Anne (scouts leiding) 

Vandaag(zondag) hebben wij de scouts als 
feestdag koningsdag. We hebben een heel 
programma voorbereid. Van koningsspelen 
tot zweedsloopspelbingo. Door het mooie 
weer hebben we het programma moeten 
omgooien. Dit is voor ons als leiding zo 
geregeld en draaien we de hand niet voor 
om. Samen met de welpen hebben we 
besloten om een water gevecht te houden. 
Na een korte speluitleg was het zover dat ze 
elkaar mochten bekogelen. Aan de blije en 
natte gezichten te zien was het een geslaagd 
alternatief op het originele programma.  

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Boris zijn stukje 
      Boris (welpen) 

Het was wel een warme dag vandaag dus ik dacht 
= ik ga me insmeren na dat ik dat had gedaan 
gingen we watergevecht doen en ik deed mee 
maar ik had dus die zonnebrand op en ik ging dus 
meedoen met het watergevecht dat was wel leuk 
maar die zonnebrand liep uit en ik kreeg het in 
mijn ogen en dat prikt niet normaal veel dus hier 
de tip niet voor een watergevecht je gaan 
insmeren! 
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Femke en Marieke luchten hun hart 

Femke en Marieke (scouts) 

De dag begon slecht. Toen wij nog lekker lagen te 
snurken (vooral Marieke), werden wij gekrijst door het 
liedje; Klaar voor de start. VRESELIJK! Wij moesten in 5 
minuten op de binnenplaats klaarstaan. Terwijl iedereen 
zich haastte om aan te kleden moesten we ook nog iets 
oranje aan. Aangezien we net wakker waren ging dat 
met gekreun en gesteun. Daarbij kwamen we als laatste 
aan en moesten we gelijk op muziek dansen (daardoor 
zijn kinderen mentaal beschadigd, vooral wij). Er zijn 
daar ook helaas ook filmpjes van gemaakt, sommige 
staan er huilend op. 

Later op de dag besefte Gijs dat hij zware haat naar ons heeft, en heeft hij ook Kub-blokjes naar 
Marieke gesmeten. Hoewel hij wel blij was toen hij met ons de koningspelen had gewonnen (Gijs deed 
vrij weinig, wij hebben de meeste punten gescoord). Koen heeft bewezen dat hij niet meer kan dan 
niks doen en Jesse dat hij toch wel van verbrande tosti's houdt (gemaakt door Marieke). We hadden 
toch echt wel ons laagste punt bereikt toen we verloren van de welpen met watergevecht. 
nou, genoeg van ons gezeur we spreken jullie morgen 
x, Marieke en Femke 
 

Drie feestjes met de bevers 

JJ (beverleiding) 

De bevers hebben hun kampdag met veel plezier 
beleefd. Het thema ‘alle dagen feest’ is volop benut. We 
hebben vandaag Dag van de Arbeid, Pasen, Koningsdag 
en Dierendag gevierd. Wat een feest! Allereerst moesten 
we hard werken voor onze lunch die bestond uit 
fruitsalade en knakworst in bladerdeeg op het 
kampvuur. Het eieren zoeken en verven kan niet 
ontbreken bij Pasen. Koningsdag kent de klassiekers 
‘snoephappen’, ‘spijkerpoepen’ en ‘blikgooien’. Vandaag met de afwisseling van een groot 
watergevecht. En ten slotte een spelletje weerwolven in aangepaste versie. Maar dat kon pas nadat de 
buikjes gevuld waren met pannenkoeken. Bevers, bedankt voor de leuke dag en tot volgend seizoen! 
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Leiding van de dag 
 

 

Richard en Bram, de helden van de dag! 
Wat hebben jullie in het weekend gedaan? 
Nou, HEEL LANG pannenkoeken bakken. 
Drie uur hebben zij vertoefd in de keuken, 
waarna de bevers en welpen binnen 20 
minuten de pannenkoeken hebben 
verorberd. Maaaaar, het was het zeker 
waard. Want wat hebben ze gesmuld. 
Bedankt voor het harde bakwerk! 


