
Kampverslag  welpen-jongens 2014 te Someren-Heide 

 

Dit jaar gingen de welpen-jongens samen met de welpen-meisjes naar Someren-

Heide. Hier kregen de welpen een brief dat Princes Peach ontvoerd was door 

Bowser. Mario en Luigi hadden niet veel zin om haar ALWEER te moeten redden, 

maar als de welpen-jongens hen zouden helpen wilde ze wel een poging wagen. 

 

Op zondag middag kwamen er veel welpen aan in Someren-Heide. Nadat alle 

pappa’s en mamma’s voldoende knuffels en zoenen gegeven hadden, kon het kamp 

beginnen!  Nadat iedereen wist waar de toiletten waren, was het tijd om een 

eigen Mario Kart te versieren. Nadat zowel team Luigi en team Mario een 

racewagen klaar had, was het tijd voor een echte snelle race!  

’s Avonds werd er nog even lekker in het bos gespeeld waarna de eerste 

spannende nacht aanbrak. 

 

Op maandag kregen Mario en Luigi hulp van Daan en Rolf. Zij hadden de hele 

middag leuke spellen verzonnen waarbij de welpen onder andere met natte 

sponzen op Mario en Luigi mochten gooien! Ook voetballen konden de welpen erg 

goed! Na een hele middag te hebben gespeeld was er ’s Avonds tijd voor een 

lekker kampvuurtje waarbij het lievelingsspel van de welpen gespeeld werd; 

Weerwolven van Wakkerdam! 

 

Dinsdag staat elk jaar in het teken van een speurtocht. Mario en Luigi hadden 

Peach gezien! Maar voordat de welpen mochten vertrekken werd er eerst een 

kaartje naar huis geschreven, zodat de mamma’s en pappa’s geen heimwee 

krijgen! Helaas werd Peach niet gevonden, maar wel heel veel Powerups!  

Na het eten was er tijd voor een potje levend Ganzenbord, maar dan wel in Mario 

en Luigi stijl!  

 

Op woensdag gingen de welpen zwemmen. Omdat het niet zo heel goed weer was 

zijn we naar de IJzeren Man in Weert gaan zwemmen. Gelukkig klaarde het goed 

op en zijn we zelfs buiten kunnen gaan zwemmen! Nadat we goed moe waren en 

de buikjes goed vol zaten stonden de eerste mamma’s en pappa’s al aan de deur 

voor de ouderavond. Gezien de meeste kinderen nog moe waren van het 

zwemmen, was het ook snel stil  ’s nachts in de tent. 

 



Op donderdag hebben we heel veel met water gespeeld. Na dit waterfestijn was 

het tijd om te gaan steengrillen. Heerlijk vlees, vers fruit en alles mag je zelf 

bakken! Na het eten was het nog steeds warm dus zijn we in de schaduw nog een 

paar spellen gaan spelen. ’s Avonds is het tijd voor de casino avond! Eens kijken 

welk team de meeste muntjes bijeen kan gokken? En voor de oudste had de 

leiding nog een leuke verrassing! 

 

Vrijdag was het alweer de laatste dag van het zomerkamp. En omdat het vandaag 

weer zo ontzettend heet is, besloot de leiding om nog een keer te gaan 

zwemmen, maar nu in het buitenbad in Someren!  

Bij terugkomst stonden er 4 hele grote pizza’s klaar! Dat was lekker smullen! 

Helaas was het na het eten alweer tijd om naar huis te gaan. 

Maar niet voordat de uitslag bekend werd gemaakt welk team nu gewonnen 

heeft……Team Luigi!!!!!!! 

 

Wij hopen dat jullie volgend jaar ook allemaal weer meegaan!  

 

 


