Zondag 13 Juli 2014 Someren-Heide
Totally Spies..

Eten..

Het zomerkamp is begonnen met als
thema totally spies! De Welpen
meisjes hebben zelfs hoog bezoek
gehad van niemand minder dan de
eigenaar van Woohp! Jerry kwam
met een wel heel eigenaardig
object, een echte compowder. Jerry
vertelde dat de meisjes voorbereid
worden op een grote missie dag ! De
welpen meisjes zijn nu op
trainingskamp gestuurd. Hopen dat
ze goed hun best doen en dat we
nog meer bezoek krijgen!

Gisteravond hebben we lekker een
kopje tomatensoep met balletjes
gegeten! Sommige meisjes hadden
zelfs meer dan 10 balletjes in de
soep! Daarna kregen we allemaal
een broodje met 2 knakworsten! Ze
mochten ook nog eens kiezen of ze
mayo, ketchup of curry wilde. Dat
was met de jongens leiding één
kliederboel!

De eerste dag..

Iedere dag kunnen jullie punten
verdienen voor de kamptotem! De
tent met de meeste punten mag
voor een nachtje de totem voor de
tent zetten! De kids krijgen punten
voor o.a. hygiëne, luisteren en
spelactiviteiten! Dus doe goed jullie
best voor de kamptotem!

Nadat alle tenten waren opgezet en
alle omheiningen gebouwd waren
kon het kamp dan eindelijk echt
beginnen! De eerste kids stonden al
om half 2 op het kampterrein, zoveel
zin hadden ze in het kamp! Nadat
we het terrein verkendt hadden
kregen we een heus zintuigenspel.
Zien, voelen, ruiken en proeven
kwam uitgebreid aan bod. En na het
vrijspelen en het avondeten hebben
we het totally spies
superweerwolvenspel gedaan.
Daarna hebben we de logboekjes
meester gemaakt en zijn we vroeg
gaan slapen………………

Kamptotem…

Kampkrant…
Heb je nog leuke ideeën voor de
kampkrant? Laat het onze
verslaggever snel weten op
zomerkampwelpenmeisjestotallyspie
s@someren-heide.nl !

Wist je dat…?

Zondag 13 Juli 2014

Wist je dat…
-

De leiding er alles aan gedaan heeft om op tijd klaar te zijn voor het kamp?

-

Uiteindelijk wel nog tijd over hadden

-

Alle meisjes heel veel zin in het kamp hadden

-

Op het kampterrein een trampoline staat?

-

En een wiebelbrug

-

We een heeeeeeeeeeeel groot gebouw hebben

-

Als eerste spel een zintuigenspel gehad hebben

-

Dat niemand het onderdeel zien gehaald had

-

De welpen meisjes leiding heel weinig over totally spies weet

-

Dit eigelijk best wel slecht is

-

Ze na dit kamp alles van totally spies weten

-

Tututuuuutututuuuuu

-

Zoë vaak heel lastige vragen kan stellen

-

En heel veel vragen

-

Die vaak niet belangrijk zijn

-

Dat dit bovenstaande persee van Zoë in de krant moest

-

En we dit dus ook gedaan hebben

-

En waar ze zelf goed het antwoord op weet

-

Liz denkt dat ze heel goed kan zingen

-

Niemand weet of ze echt goed kan zingen

-

Robin een heus toneelstukje had in de tent

-

Dat ze eigenlijk toch wel fan is van Justin Bieber

-

Tijdens het vrij spelen bijna iedereen aan het loomen was

-

Ruth en Mila fruitlooms gemaakt hadden voor marco

-

Hij nu al een aardbei, appel en een banaan heeft

-

De rest van de leiding armbandjes, ringen en dasringen heeft

-

Die allemaal bestaan uit elastiekjes

-

We tomatensoep met ballen gegeten hebben

-

En een broodje knak

-

Don, roy en hans met de sausen aan de haal gingen

-

Iedereen veel saus kreeg

-

Dit stiekem toch wel lekker was

-

We het totally spies weerwolven spel gedaan hebben

-

Olivia 2x weerwolf is geweest

-

Er een heuse fluitspeler was

-

Het wassen erg langzaam verliep

-

Het slapen nog moeizamer verliep

-

Iedereen nu moe is

-

We een te gekke eerste zomerkampdag hebben gehad

Maandag 14 Juli 2014 Someren-Heide
Totally Spies..

Eten..

Eindelijk zijn de spies op het
kampterrein geweest! Ze hadden
een wel heel raar kaartje bij zich, en
de welpen meisjes wisten nog niet
wat ze er precies mee aanmoesten.
Misschien heeft het wel iets te
maken met de compowder! Na van
alles geprobeerd te hebben zijn de
spies weer terug naar huis gegaan.
Benieuwd wat er morgen allemaal
gaat gebeuren!

Nadat we een ontbijtje en de lunch
genuttigd hadden kwam het
welbekende avondeten. De kinderen
hadden allemaal grote honger en
heel benieuwd wat ze te eten
kregen! Het menu was prei in
roomsaus, gekookte aardappelen en
saucijsjes! De kinderen hebben alles
netjes opgegeten om het
welbekende “lust-ik-niet” ticket niet
te verliezen!

De tweede dag…
In de ochtend was er een
geluidenspel! De kinderen moesten
allerlei geluiden raden, grappig! Ook
hebben we een kaartje naar het
thuisfront gestuurd, benieuwd wat
de reacties hiervan zijn! ’s Middags
zijn we lekker naar het bos gegaan
en hadden we een heuse missie. Of
we geslaagd zijn is nog maar de
vraag… ’s Avonds stond er een heus
touwparcour op het programma die
de welpen moesten volgen. Ze zaten
vast aan het touw en hebben alle
hindernissen goed doorstaan

Kamptotem…
Doordat de kinderen de speurtocht
uitstekend gelopen hebben, hebben
we allemaal een hoog cijfer voor
sport en spel gekregen! De hygiëne
gaat steeds beter, en de sfeer bij de
meisjes is goed!
Kampkrant…
Heb je nog leuke ideeën voor de
kampkrant? Laat het onze
verslaggever snel weten op
zomerkampwelpenmeisjestotallyspie
s@someren-heide.nl !

Wist je dat…?

Maandag 14 Juli 2014

Wist je dat…
-

Lynn heel moe was tijdens het ontbijt

-

Dit niet graag wilden laten merken

-

Ze smiddags toch in slaap is gevallen

-

En dat we haar kwijt waren voor de tocht

-

De kinderen geen kaartjes kunnen schrijven

-

Het moeilijk is om een adres op de juiste plaats te zetten

-

Merel tijdens het kaartjes maken een code heeft gevonden

-

Dit niemand in de gaten had

-

Zij zelf ook niet

-

De voorkant van de kaartjes erg simpel waren

-

De meisjes zich daar snel vanaf wouden maken

-

De tekst van de kaartjes belangrijker was

-

We een geluidenspel hadden

-

Dit best wel grappig was

-

En sommige echt niet leuk waren

-

Tijdens het eten Robin de prei echt niet lekker vond

-

Met appelmoes de prei nog viezer is

-

Ze het uiteindelijk wel op heeft gegeten

-

Iedereen daar trots op is

-

De rest van de meisjes ook alles gegeten heeft

-

Dus nog niemand een ticket verspeeld heeft

-

De jongens wel al 2 tickets verspeeld heeft

-

Wij beter zijn dan de jongens dus

-

Tututuuuuuuutututuuuuuu

-

Een touwparcour hebben gedaan

-

De kinderen aan het touw vastzaten

-

Er verschillende hindernissen waren

-

Ze niet wisten waar het eindigden

-

Een liveverslag van het touwparcours was

-

Gwen nog beter op alarmen gaat reageren

-

Uiteindelijk hebben we een rondje gelopen

-

Het slapen wel heel erg makkelijk verliep

-

Iedereen toch best wel moe was

-

De leiding blij was met de terugkomst van Manouk

Dinsdag 15 Juli 2014 Someren-Heide
Totally Spies..

Eten..

Er zijn weer verschillende kaartjes
gevonden voor de kamptotem! De
meisjes hebben zelfs een letter
weten te ontcijferen, de W. Waar dit
eigenlijk voor is weet nog niemand,
maar we hopen dat er nog meer
kaartjes gevonden worden, zodat we
misschien nog meer letters in de
compowder krijgen!

De lunch hebben we lekker op de
hand genuttigd. De jongens liepen
speurtocht en die waren er niet, dus
hadden we het rijk voor ons alleen. ’s
Avonds hebben we sperzieboontjes
met een varkensfiletlapje en
aardappelen gehad, en weer heeft
niemand de “lust-ik-niet” ticket
verspeeld! Trots op de dames!

De derde dag…
’s Morgens hebben we
ochtendgymnastiek gehad. De
kinderen waren erg enthousiast en
de strijdlust kwam naar boven.
Daarna hebben we een spyvilla
geknutseld! Er zitten hele mooie
huisjes bij! Voor het eten hebben we
nog een zeskamp gehad met allerlei
spelletjes en met walkietalkies! ’s
Avonds stond dan eindelijk de disco
op het programma. Nadat we ons
mooi gekleed hadden en met een
beetje make-up hebben we gefeest
tot in de late uurtjes… Iedereen ging
daarna dan ook meteen slapen……

Kamptotem…
Tent clover mocht vandaag de
kamptotem in ontvangst nemen!
Ook is iedereen nog steeds goed
bezig met spellen en hygiëne. Zelfs
toen we naar bed gingen, was
iedereen zo moe dat we gelijk
sliepen
Kampkrant…
Heb je nog leuke ideeën voor de
kampkrant? Laat het onze
verslaggever snel weten op
zomerkampwelpenmeisjestotallyspie
s@someren-heide.nl !

Wist je dat…?

Dinsdag 15 Juli 2014

Wist je dat…
-

We vanmorgen te laat bij het ontbijt waren

-

Het ontbijt om 9 uur pas was, in plaats van half 9

-

Dat de schuld was van Marco

-

Marco ontzettend hard kan snurken

-

En roy ook

-

En don niet

-

En de meisjes ook niet

-

Jamie een ontzettend dik oog had

-

Dit het gevolg was van waarschijnlijk een muggenbeet

-

Deze heel erg veel pijn deed

-

En speciaal een coldpack kreeg voor haar oog

-

Roy van de paal is gevallen

-

Hij schrammen op zijn arm heeft

-

De meisjes daarna ook allemaal op de paal stonden

-

En ze dus ook schrammen wilden

-

De leiding dit niet zo’n goed idee vond

-

We een hanengevecht hebben gehad

-

Ruth(me) hiervan de winnaar was

-

Iedereen dit spelletje wel grappig vond

-

De lunch op de hand gegeten hebben

-

Omdat de jongens niet meeaten

-

En we de tafel dus niet hoefden te dekken

-

En dus weinig afwas hadden

-

Tututuuuuutututuuuu

-

Dit de ringtone van de mobiel van Marco is

-

We een 6 kamp gehad hebben

-

De kinderen een portofoon kregen bij dit spel

-

Iedereen dit supertof vond

-

We voor de disco netjes aangekleed waren

-

En zelfs een beetje make-up mochten gebruiken

-

Jamie de “running man” dans kan

-

De meisjes gek zijn op het nummer “Wiggle”

-

Tent alex moeizaam in slaap viel

-

Iedereen het een te gekke disco vond

Woensdag 16 Juli 2014 Someren-Heide
Totally Spies..

Eten..

Er zijn weer verschillende kaartjes
gevonden voor de kamptotem!
Merel heeft een kaartje gevonden
bij het zwembad! Meer info krijgen
we hopelijk binnenkort.

Tijdens het ontbijt hebben we
boterhammen gegeten en zelfs
lunchpakketjes gemaakt voor het
zwembad! Nadat iedereen de lunch
ophad hebben sommige meisjes nog
een lekker ijsje of frietjes gehad. ’s
Avonds hebben we van de chef paste
met lekkere tomatensaus gehad, en
weer heeft niemand een ticket
verspeeld.

De vierde dag…
Vandaag zijn we dan eindelijk gaan
zwemmen! Doordat het weer er ’s
morgens niet zo goed uitzag, zijn we
met auto’s naar de ijzeren man
gereden! Daar konden we binnen en
buiten zwemmen. Gelukkig werd het
’s middags lekker goed weer en zijn
de meeste welpen al goed verkleurt!
Kampkrant…
Heb je nog leuke ideeën voor de
kampkrant? Laat het onze
verslaggever snel weten op
zomerkampwelpenmeisjestotallyspie
s@someren-heide.nl !

Kamptotem…
Tent sam heeft vandaag de
kamptotem in ontvangst mogen
nemen. De punten liggen voor
iedereen nog verdeeld, dus het is
heel spannend! Benieuwd wie
morgen de totem mag ontvangen!

Wist je dat…?

Woensdag 16 Juli 2014

Wist je dat…
-

We met auto’s naar het zwembad gingen

-

Omdat het slecht weer was ’s morgens

-

Manouk en Don bijna vergeten werden

-

Niemand dit in de gaten had

-

Totdat Don stemmen hoorden voor de poort

-

We met 6 auto’s gingen

-

En in totaal met 36 mensen

-

Roy de chef heeft geholpen met het eten

-

En dus niet mee kon zwemmen

-

We bij de ijzeren man zijn gaan zwemmen

-

Daar naar binnen en naar buiten konden

-

De welpen de springplank toch wel hoog vonden

-

Sommige ook echt niet durfde

-

Het water buiten veel kouder was dan binnen

-

Zoë niet alleen van de glijbaan durfde

-

Nadat ze met Manouk 1 keer ging, zeker 5x alleen is geweest

-

De glijbaan verschillende kleurtjes had

-

Iedereen de Disco knop te gek vond

-

Er een record gevestigd kon worden hoe snel je van de glijbaan ging

-

Het record op 128 stond van Don

-

De meisjes de matten top vonden

-

Zoë en Mila het langst op een matje konden blijven staan zonder te vallen

-

Er bij het zwembad een hele hoop eenden rondliepen

-

Die in alle tassen en handdoeken snuffelde voor eten

-

Zoë er achter eentje aan is gerend

-

De eend daar heel hard van schrok en heel hard wegrende

-

Sommige bang waren voor de eenden

-

Lieke ook mee ging zwemmen

-

Claire en Lieke dezelfde bikini hadden

-

De leiding weer voldoende cadeautjes heeft mogen ontvangen

-

We weer post gehad hebben

-

Tututuuuuuuuuuuuuuuuuutututuuuuuuuuu

-

Don don don don don don don don don Don don don don don don don don don

Donderdag 17 Juli 2014

Someren – Heide

Totally Spies

Eten

Totem
We moesten het vandaag
Vandaag hebben we als ontbijt lekker boterhammen
Vandaag mocht team Sam de kamptotem in ontvangst nemen! Team Sam kreeg al een
opnemen
tegen echte
Iedereen kon
kiezen
uit en
ham
of kaas
bonuspunt
voor de corvée en gegeten!
ook de categorieen
sport
en spel
sfeer
was of
hetsalami
dubbelspionnen! Om deze uit te

of knijpworst (paté). Ook waren er zoetigheden als Jam

schakelen moesten de Welpen

en pasta. Tijdens de middag hebben we mogen

goed hun best doen. In de

steengrillen! Dit was vooral erg lekker en de aardbeien

middag werden ze nog

waren al heel snel opgegeten. Ook lag er heel veel fruit

uitgedaagd door de vele

en was er brood en sla. Het vlees konden we nog

waterspelletjes, en de meisjes

lekkerder maken met mayonaise en ketchup en curry!

moesten natuurlijk ook niet

Ondanks het warme weer hebben we toch wel veel

verbranden in de zon! 's Avonds

gegeten ! Omdat we in de middag al lekker gegrilt

moesten de meisjes verschillende

hebben, kregen we tijdens het avondeten nog

code's kraken met de morsecode

boterhammen te eten.

spellen! En bij het kampvuur

De vijfde dag

hebben we nog het spannede
weerwolven spel gespeeld.

Vandaag was het wel heel erg warm! In de ochtend
hebben we een verschillende spellen gedaan en werden
we uitgedaagd door echte dubbelspionnen! Deze

Totem
Vandaag mocht team Sam de
kamptotem in ontvangst nemen!
Team Sam kreeg al een
bonuspunt voor de corvée en ook
de categorieen sport en spel en
sfeer was het team erg goed in.
Het enige wat nog echt een
beetje beter kan was de hygiëne.

zouden we eigenlijk pas 's middags doen, maar omdat
het zo warm was hebben we in de middag ons vermaakt
met vooral veel water! Er was een klein zwembadje met
veel water en we hebben zelfs een zeepbaan opgezet
waar we op konden spelen! 's avonds na het eten was
dan ook iedereen best wel moe, maar de Welpen
meisjes moesten nog verschillende code's kraken!
Daarna hebben we bij het kampvuur nog het
weerwolven spel gespeeld, waar iedereen ook erg goed
zijn best deed.

Vrijdag 18 Juli 2014

Someren – Heide

Eten

De zesde dag

Vandaag hebben we bij het
ontbijt een lunchpakketje

De laatste dag van het kamp is in zicht! Omdat

gemaakt! Deze hebben we 's

het vandaag wel heel erg warm wordt, heeft

middags bij het zwembad mogen

de leiding besloten om weer te gaan

opeten. Sommige meisjes

zwemmen! YES! Natuurlijk moesten we op de

hadden zelfs nog plaats voor een

fiets hier naartoe, en dat ging gelukkig zonder

ijsje! Ook is de kampwinkel

vallen of omwegen. Eenmaal aangekomen

helemaal leeggerooft door de

hebben we druk gespeeld en ook de leiding

meisjes en zijn alle snoepjes

werd af en toe in het water gesopt. Ook toen

opgegeten geworden in het

we weer terug moesten fietsen was het toch

zwembad. Als avondeten kregen

wel heel erg warm hoor! Maar gelukkig

we lekker frietjes met mayonaise,

hebben we het allemaal gered terug op het

ketchup of curry! Daarbij

kampterrein. Na het eten is het kamp helaas

mochten we ook nog eens kiezen

alweer afgelopen, maar de leiding blijft nog

of we een frikandel of een kroket

een nachtje om op te ruimen!

bij de frites mochten hebben!
Mjam Mjam Mjam!

Totem

Tot Volgend jaar!

Alle meisjes hebben goed hun best gedaan de

Heb jij nu al te gekke vet coole
dingen die je MOET vertellen
voor het aankomende
zomerkamp? Stuur dan een
berichtje naar
info@welpenmeisjeskamp2015.s
coutinghorn.nl

afgelopen week. Op de laatste dag heeft ook
iedereen zich van zijn beste kant laten zien en
kon iedereen het kamp met allemaal 5
afsluiten! Iedereen heeft goed zijn best
gedaan. En omdat de leiding nog een nachtje
langer blijft vanacht, krijgen zij de kamptotem
vandaag!

