
Zondag 24 augustus 2016 

 

Vandaag is de eerste dag van het zomerkamp. Rodnd 14u kwamen 

alle ouders samen met de kinderen aan op het terrein in 

Munstergeleen. 

Nadat iedereen zijn slaapplek heeft uitgekozen en zijn bed heeft 

neergelegd gingen de ouders er vandoor. 

 

Terwijl de welpen bijeen zaten voor een uitleg ronde, verscheen er 

opeens een rare oudere man. Hij noemde zich prof. Oak. Een legende 

in het trainen van Pokémon. Samen met de welpen-jongens heeft hij 

een rondje gemaakt over het terrein. Ook heeft hij uitgelegd dat er 

de hele week Pokéballs te verdienen zijn, hiermee kun je in het Lab 

van Prof. Oak Pokémon kopen.  

 

Tijdens het eerste spel werd al meteen duidelijke dat het een heftige 

strijd gaat worden wie de meeste Pokémon weet te verdienen. Met 

foto’s moest er goed gezocht worden na Pokémon.  

Gelukkig kwam het avondeten net op tijd. Want van Pokémon 

verdienen krijg je honger! De tomatensoep en een broodje knak gaat 

er dan ook wel in! 

 

Na het eten verschenen er opeens twee vage figuren met een rode R 

op hun shirt. Ze beweerde van team Rocket te zijn. Een bende die 

opzoek is naar zeldzame pokémon. Zij hadden nieuwe leden nodig en 

hadden een test voor de welpen. Hiermee zijn zeldzame Pokémunten 

te verdienen.  

 

Aan het kampvuur laat op de avond werd er nog gesmikkeld van de 

marshmellows. Daarna was het tijd om de wassen en te slapen. 

Het was dan ook een zeer geslaagde eerste kampdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 25 augustus 2016 

 

 

Vanmorgen zijn we dag begonnen met een goed ontbijt. Al vrij snel 

hierna was Prof. Oak ter plekke om de eerste pokémon uit te delen. 

Sommige kinderen hebben meteen al hun ballen opgemaakt, terwijl 

andere zuinig aan doen. Volgens Prof. Oak zijn de Pokémunten 

helemaal niets waard! Zou team Rocket de welpen dan toch voor de 

gek gehouden hebben…? 

 

Hierna was het tijd voor Kantobal. Dit lijkt een beetje op slagbal. 

Twee teams gingen de strijd met elkaar aan. Het werd 1-1, 2-1, 2-2, 

het liep gelijk op. Toch kan er maar 1 team de winnaar zijn! Zij 

kregen dan ook 2 Pokéballs i.p.v. 1. 

 

Na de lunch was het tijd voor een gek en dol programma, waarbij er 

zelfs gebruik werd gemaakt van Manouk, leiding van de welpen-

meisjes. In 3 auto’s zijn we naar het centrum van Geleen gegaan. 

Zelf Team Rocket ging mee!  

In Geleen moesten de welpen opdrachten uitvoeren en het bewijs op 

foto vastleggen. Maar als Team Rocket op de foto staat, dan telde 

deze foto niet meer mee! Het was een dolle bende, Geleen is nu niet 

meer veilig! 

 

Terug op het gebouw was het eten klaar. Lekker kip met paprika en 

courgette in een sausje, aardappeltjes met schil uit de oven en als 

toetje vla met hagelslag! 

 

Na het eten werd er vol spanning de foto’s van die middag bekeken 

om te zien welke punten ze opleverde. Ook nu was het erg 

spannend! 

Het team van Manouk wist met een paar punten toch te winnen, en 

verdiende ook nu een extra Pokéball! Zelfs de eerste speciale ballen 

zijn binnen! 

 

Na nog een spelletje Pokémon van Pallettown was het voor sommige 

al bedtijd, enkele andere durfden nog een griezelverhaal aan. 

Eens kijken of jullie lekker slapen vanavond! 

 

 

 



Dinsdag 26 augustus 

 

De dag begon zoals iedere andere dag met een lekker ontbijt. Al 

lagen sommige kinderen nog heerlijk te slapen en was opstaan toch 

wat moeilijker. 

 

Na het ontbijt werden er kaartjes voor thuis gemaakt. Ook was Prof. 

Oak er weer, en konden de welpen hun Pokéballs inleveren voor 

Pokémon. Helaas waren sommige kinderen hun bewaarmapjes en/of 

snoepblaadjes kwijt…. Gelukkig was Prof. Oak zo vriendelijk en 

mochten ze voor 1 Pokéball deze terug kopen. 

 

Verder stond vandaag de tocht op het programma. Tijdens de 

lunchpost kwam er bezoek van verschillende lokale wandelaars.  

Ook was er tijd voor een spelletje. Tunnels en gangen heet het spel. 

Het doel is om van de startkaart naar de Pikachu te komen.  

Gezien de welpen zo goed hun best deden tijdens de tocht vond de 

leiding het wel tijd voor een lekker ijsje. Gelukkig maar dat er hier in 

de buurt een ijsboerderij is! 

 

Terug op het gebouw was het eten al bijna klaar. Krieltjes, boontjes 

en worstjes. En als toetje was er nog wat vla over. 

Na het eten hebben we nog een potje tunnels en gangen gedaan,  

Waarna het alweer bedtijd was. 

 

Ook deze dag was super leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 28 juli 

 

Vanochtend werden de kinderen wakker en lag het hele veld vol met 

Pokéballs! Helaas waren sommige nog te moe om ze te rapen, en 

hadden er geen. Terwijl andere er zelfs 22 hadden! 

 

Bij terugkomst in de tent na het ontbijt bleek dat de hele tent 

overhoop was gehaald. Bijna alle Pokéballs waren weg! In de nok 

van de tent hangt er nu een rode roos. Deze kan maar van één 

iemand zijn. Team Rocket! 

Gelukkig hadden sommige hun Pokéball heel goed verstopt. 

 

Het was al snel tijd om te gaan zwemmen. Bepakt met zwemkleding 

stapten we op de fiets om richting het zwembad te gaan. Er was een 

binnen en buitenbad en glijbanen. Het werd een dolle pret! 

 

Bij het avondeten werd er macaroni met bolognese saus gegeten. 

Iedereen at goed door, want de ouders waren al onderweg naar ons 

kampterrein.  

 

Samen met de ouders zijn de welpen een rondje over het terrein 

gelopen. Er kwamen veel verhalen uit. Om 8 uur was het toch echt 

tijd om de ouders weer uit te zwaaien. 

 

Als laatste deze dag zijn we een Pokémon film gaan kijken. Lekker 

in de slaapzak bovenop een tafel. Met chips en ranja. Het was een 

hele spannende film! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Donderdag 29 juli 

 

Het wakker worden ging vandaag een beetje moeilijk. Aan het 

ontbijt was goed te zien dat de film van gisteravond toch erg 

spannend was. Na een stevig ontbijt was het tijd voor een spelletje: 

Pokémonopoly. 

 

Het ging vanwege de slaperige toestand van de kinderen een beetje 

slomer dan normaal, maar dat was ook niet erg. Het werd een erg 

spannend potje wat we helaas niet af hebben gekregen. 

Rond een uur of 1 was het tijd voor de BBQ. 

Lekker een hamburger, frikandel, spiesje en speklapje. Honger 

hadden de kinderen wel! Ook het fruit en de salades smaakte goed! 

 

Na de BBQ was het siesta tijd! Sommige hebben lekker een tukje 

gedaan, terwijl anderen van de zon aan het genieten waren. 

We sloten de middag af met een plons in het zwembadje. Zelfs de 

leiding sprong (met kleren en al) erin! 

 

Als avondeten hebben we nog boterhammen en een stuk vlaai 

gegeten. De mamma van Myka had deze meegebracht omdat ze jarig 

was! Hmmmm dat was lekker! Maar zoals elk jaar staat er op de 

donderdag avond een casino op het programma. Dit maal een Team 

Rocket casino. Er werd flink gegokt en er werden dan ook veel 

Pokéballs gekocht!  

 

Voldaan ging dan ook iedereen zijn bedje in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 30 juli 

 

De laatste dag alweer. Als eerste moest de tas ingepakt worden, om 

vervolgens op de fiets te springen richting de speeltuin. 

 

In de speeltuin was echt vannalles, van klimtorens, glijbanen, 

trampolines en zelf ballenschiet kanonnen! Ook de leiding heeft zich 

goed kunnen uitleven. Het gaafste was toch wel de elasieken toren, 

waar je als een stuiterbal van boven naar beneden stuitert. 

 

Tussendoor was er een lekker ijsje, en als avondeten kregen we 

frietjes met mini-snacks. Met een goed gevulde buik zijn we op de 

fiets gestapt terug naar het kampterrein. 

 

Hier was het wachten op de mamma’s en pappa’s. Een voor een 

werden de welpen opgehaald om na een geweldig kamp weer naar 

huis te gaan. 

 

We hopen dat alle welpen genoten hebben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat….? 

 

…. Er echt veel Pokéballs op het veld lagen? 

…. Dat er maar 3 kinderen deze hebben geraapt? 

…. De rest nog lag te slapen ofzo? 

…. Jasper er zelfs 22 heeft geraapt? 

…. En deze na het bezoek van Team Rocket ze ook weer kwijt was? 

…. James niet echt goed kan klimmen? 

…. Jessy nog veel minder? 

…. Sommige pokéballs in pyjama’s zaten verstopt? 

…. Het zwembad heel dichtbij was? 

…. Er veel water in het zwembad was? 

…. Er twee glijbanen waren? 

…. De badmeesters en juffen slecht met elkaar overleggen? 

…. Frietjes lekker zijn? 

…. IJsjes ook? 

…. Er 1 broek kwijt was? 

…. Fietsen in een groep lastig is? 

…. 5 minuten stil zijn heeeeel erg moeilijk is? 

…. Dat dit 3 pogingen heeft gekost? 

…. Het dus de 3e keer pas lukte? 

…. De ouders de kinderen toch wel gemist hebben? 

…. Sommige kinderen de ouders ook wel een beetje? 

…. Film kijken op een tafel leuker is dan op een stoel? 

…. Koffie niet goed is voor kinderen? 

…. Teveel suiker ook niet? 

…. Prof. Oak er niet was vandaag? 

…. De toetjes op zijn? 

…. Jayden G een nieuwe butler heeft gevonden? 

…. Deze dit keer een meisje is? 

…. Hij haar ook niet met Pokéballs kan betalen? 

…. Zijn beursje dan ook al snel leeg is? 

…. Jorik Cubone niet leuk vindt, omdat bonen niet leuk zijn? 

…. Een wilde Evee zomaar de boterham van Stan opeet? 

…. Citroen ijs het lekkerste ijs is? 

…. Jorik er niet mee eens is, en zijn bolletje ijs daarom maar laat    

     vallen? 

…. Jayden G een eigen Butler heeft? 

…. Deze Butler alles doet voor een Pokéball en een knuffel? 

…. Rennen door een graanveld toch echt heel erg leuk kan zijn? 

…. Team Rocket vandaag niet gezien zijn? 



…. Maar zich toch hebben laten horen? 

…. Myka en Diana beide op het strafbankje moesten met eten? 

…. Jayden H de meiden heeft uitgelegd hoe je netjes moet eten? 

…. Als dank hiervoor de meiden hem maar hebben opgemaakt? 

…. Luuk geluk had dat een wandelaar zijn snoepblaadje had   

     gevonden? 

…. Luc en Diana het eerste spelletje gewonnen hebben? 

…. Een wilde Jigglypuf zich op ons kampterrein bevind sinds  

     vandaag? 

…. Er veel jongens moesten plassen tijdens het avondspel? 

…. De leiding vermoed dat dit komt doordat in de zaal naast de wc’s  

     de meiden disco hadden? 

…. De welpen jongens beweren dit niet zo is? 

…. De eerste duik in het badje genomen is? 

…. Oscar erg lekker kan slapen in een zwemband? 

…. Niet iedereen het eten van Chef Roy lekker vond? 

…. Het maar goed is dat Chef Roy morgen een herkansing heeft! 

…. Jorik bijna ontvoerd werd in de Team Rocket auto? 

…. Stijn dit best grappig vond? 

…. De eerste snoepblaadjes al kwijt zijn? 

…. De welpen dit tot nu nog niet door hadden? 

…. Team Rocket in Geleen tussendoor op de fan-foto moesten? 

…. James in de Hema voor een vrouw is aangezien? 

…. Volgens een oudere dame blauw niet zijn kleur is? 

…. Gratis friet van frietboer in Geleen erg lekker is? 

…. Luc dat ook vond van zijn loempia? 

…. Manouk overweegt om welpen-jongens te komen draaien? 

…. Gelukkig heeft ze test al doorstaan! 

…. Het griezelverhaal niet zo griezelig was? 

…. Het kampvuur niet aan wilde? 

…. Sommige welpen lelijke gezichten trekken op foto’s? 

…. Myka graag kijkt of de standbeelden in Geleen geen basten of      

     scheuren heeft? 

…. Jorik heel goed is in ‘’verstoppen’’ vooral op de foto? 

…. Jasper nog steeds geen klavertje 4 gevonden heeft? 

…. team Rocket eigenlijk een band is met vet goeie gitaarmuziek? 

…. Ze geven zelfs muntjes weg om te kunnen drinken? 

…. De eerste Pokéballs ook alweer kwijt zijn? 

…. De leiding Pokéballs inneemt bij het overtreden van de regels? 

…. Team Rocket nooit echt eerlijk speelt? 

…. Stijn al ‘’denkt’’ dat hij is toegelaten tot team Rocket? 



…. Prof. Oak eigenlijk een beetje vreemd is, maar wel….? 

…. Een speeltuintje erg lastig te vinden is? 

…. Zelfs niet na een half uur wandelen? 

…. Een klavertje vier ook? 

…. Jayden H twee extra pokéballs heeft? 

…. De maan erg moeilijk te zien was? 

…. Na het toverwoord werd deze toch gespot! 

…. De welpen binnen no-time sliepen? 

…. Er tijdens het eten goed te zien was dat er geoefend was? 

…. Ook door de kinderen zonder insigne? 

…. De leiding dan stiekem ook een beetje trots is op de welpen? 

…. Er op donderdag veel bijgeslapen is door de kinderen? 

…. Diana met kleding en al in het zwembad is gedoken? 

…. De reden hiervoor was dat ze Stan nog een keer moest soppen? 

…. De trampoline in de speeltuin erg flexibel was? 

…. De speeltuin helemaal niet zo ver fietsen was? 

…. Sommige kinderen het kamp toch wel gaan missen? 

…. De mamma van Myka lekkere vlaaien kan bakken, uhm kopen? 

…. Ook de leiding heeft genoten van een super zomerkamp? 

…. Wij hopen dat er volgend jaar ook veel kinderen meegaan? 

 

Wij wensen alle ouders en welpen een fijn seizoen tegemoet na de 

zomervakantie! 

 

Welpen-Jongens Leiding 


