
Weekendkamp Welpen-jongens april 2016 
 

Ons kamp begon om vrijdagavond. Enthousiast kwamen de eerste welpen met hun 
ouders binnen. Eerst samen de slaapplek klaarmaken, dan nog even alle mamma’s 
en pappa’s uitzwaaien. Nu kan de pret beginnen. Nog niemand wist wat het thema 

was van dit kamp, behalve de leiding, en die wilde natuurlijk niets verklappen! 
 

De eerste activiteit had hier wel met het thema te maken, dus iedereen was erg 
nieuwsgierig. Het begon met een stuk leer of stof. Dat moest dan rond geknipt 
worden. Hierna mocht iedereen erop tekenen, plakken en knutselen wat ze zelf 

leuk vonden. Daarna kwamen er gaatjes in, een koordje erdoor en het 
geldbuideltje was klaar! Deze hadden de welpen zaterdag in Arcen nodig. 
We sloten de avond nog af met een kampvuur en wat lekker geroosterde 

marshmallows!  
 

De volgende ochtend stonden de welpen al om half 7 langs hun bed! Ze hadden 
honger! Helaas is de plaatselijke supermarkt pas vanaf acht uur open en kon het 
brood dus niet eerder gehaald worden. Daarbij kon de leiding nog wel een uurtje 
slaap gebruiken. Gelukkig vliegt de tijd wanneer je het leuk hebt en was het zo 
tijd om te ontbijten. Na het ontbijt moesten de spieren worden getraind. Met 

banden rollen, met palen heffen en flink rennen. Jawel hoor, deze welpen waren 
klaar om naar Arcen te gaan! 

 
Eenmaal in Arcen aangekomen liepen er wel heeeeel veeeeel kinderen in groene 
bloezen rond! Het weer was prachtig en er waren wel meer dan 100 dingen te 

doen! Een waterval beklimmen via step-stones, roofvogels die zo over je hoofd 
vlogen! Een piramide bouwen met de leiding onderop, schilderen, glijden, rennen, 
springen, met kanonnen schieten en natuurlijk met water spelen. Het was dan ook 

niet gek dat er rond half 4 een aantal welpen heel erg moe waren. 
Op de terugweg sliepen er dan ook een paar lekker in de auto! 

 
Nadat we met zijn allen frietjes hebben gegeten besloot de leiding om (alweer) 
een grapje uit te halen. Er werd een eng verhaal voorgelezen, de tanden werden 
gepoetst en iedereen lag in bed. Om vervolgens toch film te kijken! Robin Hood 

werd er gekozen. Na afloop was het dan toch echt bedtijd! 
 

Op zondag stond nog een belangrijk item op het programma. Er moesten nog een 
aantal kinderen geïnstalleerd worden. Jannick, Miguel, Dilano, Jayden H en 
Jayden G horen er nu echt helemaal bij en mogen eindelijk met trots hun 

insignes dragen! We hebben nog afgesloten met een echt ridderspel. Kubbe! 
Het was een super geslaagd kamp!  


