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Cindy, Floor, Onno, Marten, Mijke, Marianne. En op kamp was 
Marieke ook mee.

Amy, Izzy, Mathilde, Nynke, Maud, Feije, Levi, Senna, Gijs, 
Lex, Jebb, Marijn, Bram, Ola, Walter, Timo, Mats, Lorenzo en 

Koen
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Het bleef lang spannend of het kamp van de Welpen Dinsdag door kon 
gaan. Gelukkig kregen we op het laatste moment groen licht. Er werd 
snel een locatie gezocht én gevonden op een hele mooie plek in 
Ravenstein.

Zaterdag 1 mei

Vandaag is het zo ver, we gaan op kamp! We gaan op de fiets helemaal naar 
Ravenstein. Onderweg zijn we een paar keer gestopt om even te spelen en wat te 
drinken. En toen waren we er eindelijk. We gingen eerst onze bedden klaarleggen. 
We mochten kiezen of we in het gebouw of in de tent wilde slapen. Daarna werd het 
thema bekend gemaakt, Expeditie Robinson. Er werden bandanas en vlaggen 
gemaakt en shirts versierd. Het koken mochten we zelf doen, het paste helemaal in 
het thema. Op het kampvuur bakte we pizza en broodjes, we maakten rijst met vlees 
en groenten in aluminiumfolie en een lekker toetje.

Zondag 2 mei

Vandaag was er een supergave tokkelbaan gemaakt. Bijna alle welpen hebben 
geklommen en getokkeld. Verder hebben we ook nog samenwerkingsspellen 
gedaan. We aten frietjes en marshmallows bij het vuur. 's Avonds was de eerste 
eilandraad. Iedereen mocht stemmen op een persoon die ze positief opviel.

Kamp!

Maandag 3 mei

We hebben lekker uitgeslapen tot 8.30. Na het 
ontbijt zijn we op zoek gegaan naar de schat. 
We moesten puzzelstukken vinden om zo de 
schatkaart compleet te maken. Er werd lekker 
beleg gevonden voor de pannenkoeken die we 
aten als lunch. Daarna deden we 
waterspelletjes waar we gelukkig niet heel erg 
nat van werden want het was niet zo warm. 
Zo deden we bijvoorbeeld vlaggenroof met 
waterpistolen met verf erin. Ook was er een 
springkussen. Er werd spontaan bedacht om 
een bruiloft te vieren. We maakte taart, 
versiering en kleding voor de bruidsparen. Na 
het eten (macaroni) was het feest. Als 
afsluiting keken we een film. De tenten 
werden opgeruimd omdat regen en harde 
wind werd voorspeld.
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Nog meer kamp

Dinsdag 4 mei
Vandaag was het weer heel wisselvallig. We sprongen binnen op het springkussen, 
knutselde, lazen de Donald Duck en speelde buiten wanneer het droog was. Na de 
lunch liepen we met ons nest een speurtocht door Ravenstein met behulp van een 
GPS. We gingen lekker barbecueën als afsluiting van het kamp.

Woensdag 5 mei

Alweer de laatste dag van het kamp, de dagen zijn voorbij gevlogen. De spullen 
werden weer ingepakt. We deden nog een paar spellen waar we goed voor moesten 
samenwerken en nadenken. Na de lunch werden we opgehaald en was het kamp 
voorbij. Het kamp was superleuk!


