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Onderwater nieuws van de dag!

Zondag 10 juli 2011
De eerste dag van het kamp begon op een mooie als een mooie dag met veel zonneschijn! Nadat alle
plaatsjes verdeeld waren in de tent en afscheid was genomen van de ouders/verzorgers, hebben de
welpen meisjes het hele kamp terrein bekeken en verkend. Daarna hebben de welpen meisjes en
jongens het kamp officieel geopend door de vlag gezamenlijk gehesen dit werd gedaan door Nina en
Lars. Toen werd er begonnen met het eerste spel van het zomerkamp een estafette loop met
verschillende onder delen waar water niet mocht ontbreken! Maar wat het meeste in de smaak viel
was toch wel het verkleed estafette!
Rond half 5 had de leiding iemand zien lopen in het bos met een baard een soort kapiteins hoed en
een vork met 3 tanden eraan! Het kon wel eens iemand zijn van de onderwaterwereld! Tepnunes
heette de man dat bleek uit een brief die hij geschreven had! Hij vroeg de welpenmeisjes om te helpen
bij een zoektocht naar de schat!
Wist je dat...
Liz de jongste is op het kamp…?
Er vandaag een echt talenten show heeft plaats gevonden…?
Dat deze de voice of zwjame hitj…..?
Dat de jongens niet mochten komen kijken….?
Dat morgen de show verder gaat…?
Dat Frans zich de mond moest gaan spoelen van Marco…?
Hij met zijn hele hoofd in het badje onder water is gegaan….?
We vandaag tomaten soep met broodjes knak hebben gegeten…?
Dat we onzin spelletjes bij het kampvuur hebben gedaan…?
Dat iedereen daar heel erg hard bij heeft gelachen….?

Maandag 11 juli 2011
De tweede dag brak aan iedereen had goed geslapen bij de dames in de tenten had niemand
gesnurkt! Alleen waren ze wat vroeg wakker om 6.45 begonnen de eerste dames al rond te lopen
omdat het al licht was.
toen ze nog 1,5 uur in hun tentjes hebben moeten wachten tot dat ze eindelijk op konden staan om
weer aan een super leuke dag te beginnen!

De welpen meiden begonnen de dag met een lekker ontbijtje, gevolgd door de ansichtkaarten
schrijven voor thuis en familie! Nadat alle postzegels bij elkaar gesprokkeld waren en alle adressen
gevonden waren zijn het mooie kaarten voor het thuisfront geworden. Rond 11.45 zijn we aan de tocht
der tochten begonnen 5 kilometer wandelen met maar 1 pauze! De tocht was voor sommige heel
zwaar en dat lieten ze ook goed merken!
En natuurlijk kregen ze ook nog een brief van Tepnunes onze mysterieuze opdracht gever van de
schat. Ook vonden ze 2 aanwijzingen die ietwat vaag waren!

Wist je dat…
De eerste meiden al om 6.43 buiten de tent stonden…?
Doreth vandaag is langs gekomen…?
Jessie Doreth en Danny het allemaal voor elkaar kregen op de tocht der tochten fout te lopen……?
De tocht was uitgezet door Marco…?
Liz alle takken opraapt die ze in het bos tegen komt…?
Noa en Shirley heel veel zeuren onder een tocht…?
Sanne het gewent is om veel te lopen…?
De kinderen vinden dat Marco veel lekkerdere aardappel puree kan maken als onze chef koks…?
Maurice en Jessie een middag dutje hebben gedaan….?
De leiding eerst was vergeten Maurice wakker te maken voor het eten ….?
Isa geen 2 dagen zonder snoep kan…?
En dat de rest ook op springen stond…?
Dat de kamp winkel vandaag dan toch eindelijk geopend is…?
Dinsdag 12 juli 2011
De dag ietwat later als normaal iedereen werd pas om 8 uur wakker!
nadat iedereen was gewassen en lekker had ontbeten zijn de welpen meisjes begonnen met spelen.
Rond 11 uur zijn ze begonnen met het maken van de bootjes. Waarna ze de bootjes hebben laten
varen en de leiding boot heeft gewonnen!
Omdat het zoon lekker weer was zijn alle kinderen lekker gaan zwemmen en met water gaan spelen!
Toen hebben ze waterspelletjes gedaan. Maar toen een van de leiding genaamd Marco zijn flesje om
werd gestampt kon hij niet tegen zijn verlies en ging hij iedereen nat gooien! Toen was het afgelopen
met het spel! En hadden we 1 groot water gevecht waardoor Meike met schoenen en al in het water
belandde!
Na het eten begon het te regenen en hebben we ons in de tent en binnen vermaakt! Dit was een hele
gezellige avond!

Wist je dat…
Marco gewoon door zijn wekker heen slaapt…?
De eerste welpen meisjes om 7.41 wakker waren…?
Sophie altijd als eerste slaapt…?
En overal door heen slaapt….?
Ieder welpen meisjes meer als 10 muggenbulten heeft…?
En het daarom iedere avond en morgen ruikt naar anti muggenspray…?
De welpen meiden vandaag 2 brieven hebben gekregen..?
En 4 aanwijzingen…?
Marco ook snurkt maar als je tegen hem praat dat hij dan stopt…?
Onze chef-kok alweer naar huis is…?
We dus nu misschien beter eten krijgen…?
We vandaag gaan zwemmen…?
Jessie en Diana alweer als eerste naar bed gaan…?
Al 3 dames heimwee hebben…?
Maar niet naar huis willen…?
Famke en Nina een show hebben gegeven…?
Ze daar niet voor hebben geoefend…?
Roy de knuffelbeer van de welpen meiden aan het worden is…?
Ze nog steeds zeuren..?
Thei van wat en half wat lang is gekomen met chips en drinken..?

Iedereen hier heel blij mee was..?
Solly het niet woord is..?
Woensdag 13 juli 2011
De wekker rinkelde weer rond 8 uur. Dus het werd weer tijd om op te staan. Nadat iedereen zich had
gewassen en aangekleed was konden we lekker gaan ontbijten.
Na het ontbijt moesten de welpen-meisjes de tent opruimen waar ze in slapen. Dit omdat de ouders in
de avond langs komen. Daarna moest iedereen zich gaan omkleden en de tas klaar maken voor te
gaan zwemmen. Helaas was het geen fiets weer, dus moest de leiding snel wat auto’s regelen. Het
was tijd om te gaan vertrekken om naar het zwembad te gaan.
In het zwembad veel plezier beleefd in de onderwater wereld, alleen hebben de meisjes helaas geen
onderwater dieren gezien. Dit was wel jammer, maar ze hebben zich uitstekend vermaakt!!!!
Sávonds na het avondeten kwamen alle ouders op bezoek om een kijkje te nemen hoe het met hun
zoon of dochter gaat. Dit was voor vele welpenmeisjes een mooi moment om hun heimwee naar huis
een beetje te verminderen. Ook vielen er een aantal tranen maar dat hoort erbij.
Wist je dat…Jessie nog steeds niet Famke en Nina uit elkaar kan houden?
Wist je dat…Nina langer haren heeft als Famke?
Wist je dat…en dat ze daardoor makkelijker uit elkaar te houden zijn?
Wist je dat…Nina wagenziek is?
Wist je dat…Famke niet zonder Nina kan?
Wist je dat...
Jessie bij iedere regel wist je dat typt..
De leiding lekkere koffie kreeg op bed..
De kinderen tot helf negen op bed hebben gelegen..
Niemand een moeilijk momentje had na de ouderavond..
Meike al 10 kaartjes heeft gekregen..
En ik nog geen…
Ut lekker druk was op de ouderavond, iedereen stond binnen..
We in het zwembad een matten ren baan hadden..
En we niet bij niemand op de rug mogen..
En niet met z’n alle tegelijk vanne glijbaan..
En ook al niet duiken..
Er 4 scouting groepen aan het zwemmen waren..
Iemand SCHOUTING op z’n kaartje had staan..
Ties niet met 16 dames in een bubbelbad durft..
Wij dat niet erg vonden..
Iedereen een heel dik ijsje heeft gegeten..
Niet hebben gefietst naar het zwembad in Swalmen..
Maar met de auto naar roermond..
De dames fietsen weg zijn..
Dit komt omdat de sleutels ook al weg waren...
De zoektocht moet beginnen..
Bij de jongens in de tent het opruimen ’s morgens niet heel veel op opruimen leek, eerder een
kippenhok..
Het heel veel regende..
En nu tijdens het typen ook alweer..
Ook al tijdens de ouderavond..
En onder het zwemmen..
Dit nix uit maakt want we waren toch al nat van het zwemmen..
En we zaten binnen..
Als ik zo door ga de bladzijde zo vol is..
Ik hoop dat het beter weer wordt vandaag..
En vooral morgen..
Anders kunnen we niet naar de speeltuin..
We tegenwoordig een mobiele kampwinkel hebben..
Dit voor nek klachten zorgt bij de verkoper..
We bij het kampvuur een suiker bom hebben gehad..

Kampwinkel, cake van Sanne der ouders, snoepjes van Noä der ouders..
En natuurlijk die lekkere stroopwafeltjes..
Waarvan we er allemaal meer 3 van hebben gehad……… jaja..
Grote nina hier was..
We nog steeds met 16 welpen meisjes zijn..
Ik dit heel geweldig vind..
De bladzijde bijna vol is..
Nog een paar regels..
Nu nog minder..
Jullie nu aan het ontbijt zitten..
Wij vanmiddag gaan bbq’en..
Nog 2..
Één..
Doei, tot morgen, daag, solly, veel plezier vandaag………
Donderdag 14 juli 2011
Aah vandaag begon de dag een beetje later als normaal de leiding was ook een klein bietje meug
aangezien de kinderen nog allemaal lekker rustig waren en sommige nog lagen te slapen. Stonden ze
pas om half 9 op waarna we weer heerlijk hebben ontbeten. Toen we in de tent zaten ging famke haar
schoenen aan doen en vond ze een brief. Deze was van de rijkelui want zij hadden de fietsen
gestolen en wouden graag de schat hebben. Maar de welpen meisjes hadden de schat nog niet
gevonden dus bedachten de meisjes om zelf een schat te maken die ze weer kwijt konden raken.
Maar toen de rijke man kwam waren ze de schat nog steeds kwijt. De welpen meiden wouden de
schat ruilen voor hun fietsen. Maar de rijke man had de fietsen niet bij alleen de fietsensleutels.
Wist je dat…
de meiden de fietsen nog steeds kwijt zijn…?
de meiden bang zijn voor regen…?
vooral de 2ling famke en nina…?
we vandaag geen brief hebben gehad van tepnunes…?
maar wel van de rijke lieden…?
niemand iets van de aanwijzingen snapt…?
dat we gebbqt hebben…?
wist je dat Michel zich vandaag weer heeft uitgesloofd in de keuken…?
en de wind alles op de grond gooide
maurice en Marco al het eten hebben gebraden
en zij ook het meeste hebben gegeten
roy heeft geleerd hoe hij hout moet hakken
Roy dansles heeft gegeven aan de kids
Marco weer 2 bladzijde vol wil hebben met wist je datjes
Jessie alweer in bed ligt
maar niet in haar eigen tent
maar in tent 1
Marco en Maurice met chips aan het gooien zijn
pim alweer de bob is
we morgen naar de speeltuin gaan
we koffie op bed hebben gekregen van isa
en dit vandaag weer verwachten
en morgen
ik nu bijna klaar ben met wist je datjes
dat ik nu klaar ben met wist je datjes
er disco is geweest

