2011 Weekendkamp Herten (Welpen)
HomeKalenderSpeltakkenBestuurKlussenteamLedenadministratieVerhuurKampve
rslagenFoto'sSponsorenLinks
Weekendkamp Welpen 15/16/17 April 2011 te Herten

Phineas and Ferb
Vrijdagavond om half 7 stonden de eerste welpen met hun ouders al aan de poort bij het
scouttinggebouw van Herten. Daar kregen ze de tijd om samen met pappa en mamma hun
slaapplaats in te richten. Dit was allemaal erg nieuw omdat ze voor het eerst een weekendkamp
hadden met welpen meisjes samen, in de slaapzaal was een zeil als afscheiding gemaakt maar het
was toch wel spannend. Na het in orde maken van de slaapplaatsen zijn we buiten op gaan stellen om
het kamp te openen en natuurlijk de onzichtbare vlag te hijsen.
We zijn toen direct naar binnen gegaan en begonnen aan het maken van een raket,na veel verf en
aluminiumfolie leken de raketten klaar. Na nog een heerlijk potje Bulldog op het speelveld hebben we
nog even lekker bij het vuur gezeten en marshmallows gemaakt en toen naar bed.. rond half 1
s‘nachts was het stil.
Zaterdagmorgen om half 7 begonnen de eerste al wakker te worden maar bleven lekker rustig nog
even in hun slaapzak liggen. Nadat de leiding een lekker kopje koffie gedronken hadden stonden de
heren op en gingen ze zich een beetje wassen en aankleden. Toen gingen we gezamenlijk ontbijten
met de welpen meisjes. Nadat ze de buik rond hadden gingen we na het grasveld om de rakketen af
te schieten, dit was weer een hoop geweld, het ging zo hard dat de vleugels en vinnen van de raket
gewoon op de startbaan achterbleven en er een kale raket de lucht in vloog. Toen de raketten
weggevlogen waren gingen we in het speeltuintje wat ook op dat veld lag spelen, hierbij lag een grote
zandbak dit vonden vooral Ruben en Lars geweldig; dat was te zien aan hun kleren. Na de lunch zijn
we gaan speuren naar Dovenschmitz, we moesten allemaal kaartjes volgen waar Ferb en Perry
opstonden, hiermee was de route aangegeven. Bij de eerste post gingen we mummie slaan, hierbij
moest er een een blinddoek om en een knuppel in de hand en dan moest iemand anders hem de weg
wijzen(zeggen) en dan moest hij de mummie omslaan. Zo blijkt wel weer dat sommige niet weten wat
links en rechts is, hierdoor was er ineens een welp mummie geworden; dit was een foutje. Bij de
volgende post deden we de aap in het sop. Hierbij moesten we met een natte spons een apenroute
afleggen en dan de spons uitknijpen in de lege emmer, dit was ook voor Roy leuk want op de een of
andere manier werd hij door beide groepen na afloop bekogeld met natte sponsen. Op de dijk was de
post met het drinken, hier moesten we ook dingen verzinnen die niet bestaan, hier kwamen allemaal
rare creaties uit zoals; p.e.n.n.i.s.m.e.n. . Dit was niet de bedoeling maarja foutje kan gebeure hé. Bij
de laatste post gingen we op zoek naar Frankensteins brein, het brein zat in een emmer met allemaal
vieze dingen erin, toen ze het gevonden hadden zagen Tim en Onno hun kans en gooide het hele
vieze brein op Maarten, die was hier niet zo blij mee. Na de tocht was er even vrije tijd en die benutten
de jongens om lekker hutten te bouwen en borden te maken met; verboden voor meisjes erop. Rond
18.00 uur gingen we aan tafel en kregen we Friet met frikadel, kipnuggets en vissticks, nadat iedereen
zich krom gegeten heeft zijn we weer terug gegaan naar het veld en daar een lekker potje gevoetbald
en nog even lekker uitgestreken in de zandbak. Daarna zijn we weer bij het vuur gaan zitten en
hebben we een appeltje gegeten en liedjes gezongen samen met de welpen meisjes. Ties vond dit
heel leuk, zeker toen hij kusjes kreeg. Toen was het tegen 22.00 uur aan en zijn we naar bed gegaan.
Gek genoeg was het om 23.00 uur al muisstil…
Zondag werd de leiding rond half 8 wakker van de kinderen die al rond het rennen waren door de
slaapzaal. Na het ontbijt hebben we de spullen opgeruimd en zijn nog wat gaan bulldoggen en
trefballen op het veld samen met de welpen meisjes, dit was wel leuk. Daarna hebben we gezamenlijk
het kamp afgesloten door tosti’s met soep te eten.

Bedankt voor het leuke kamp!

