Leiding
Cindy, Onno, Marten, Marieke, Jarno en Marianne

Leden
Raf, Amy ,Nynke, Rune, Jebb, Levi, Dex, Thijs,
Sophie, Evi, Cas, Jasmijn, Jochem, Maud, Feije,
Mats, Fleur, Merel en Eline
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Thema wereldreis
Zaterdag 30 april
De welpen starten hun kamp op het clubgebouw,
en gaan met de tour de France op weg naar de
kamplocatie, scouting Alvera. Iedereen heeft de
finish zonder kleerscheuren gehaald. Toen we in
Frankrijk aankwamen moesten we eerst door de
douane. De tassen en paspoorten werden
gecontroleerd. Soms ging het alarm af als er snoep
of een zakmes werd gedetecteerd. Deze werden
door de leiding in beslag
genomen.
‘s Middags speelde we
Franse spelletjes zoals
Jeu de boules en
badminton, en verkende
het terrein. Voor het
eten vertrokken we met
het vliegtuig naar Italië.
Daar aten we heerlijke
pasta en gingen we naar
het casino.
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Zondag 1 mei
Vandaag vlogen we voor het
ontbijt al weer verder naar
Engeland. Daar aten we een
English breakfast. Na het ontbijt
gingen we door naar Scottland
voor de highland games. Met
onderdelen als paalgooien en
hamerwerpen. We lunchten met pannenkoeken en fietsten naar
Oostenrijk om daar te gaan klimmen. Dit was heel erg hoog en
supergaaf! We vlogen naar China voor een Chinese maaltijd en
speelden op de luchthaven het smokkelspel. Toen gingen we
lekker slapen. O wacht…toch niet… wat gaan we nu doen zo laat??
We gingen nog een spooktocht lopen. Het was heel erg spannend.
We moesten langs de Romeinen en hele enge figuren om terug
naar ons kampterrein te kunnen reizen. We waren echt niet bang
hoor, we gilde alleen maar om de Romeinen te laten schrikken;).
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Ondanks de spannend avond
heeft iedereen goed geslapen.
En we moest de leiding de
welpen (zoals iedere dag) om
8:30 wakker maken. Er stond een
vroege vlucht op de planning.
Naar Amerika deze keer. We
ontbeten met cornflakes en
speelden levend risk. Na de
lunch gingen we zwemmen in
Hawaï. Daarna kregen we honger
van, we aten hamburgers met
friet. We waren ook best wel
moe van het zwemmen, dus we
keken lekker relaxed de film
Encanto.

Dinsdag 3 mei
Na een rustige start van de dag gingen we shoppen. En spelen bij
de Berendonck. We namen van allerlei spellen mee en
vermaakten ons daar prima. Helaas was het iets te koud om er te
zwemmen. Toen we weer thuis waren oefende we voor de bonte
avond. We gingen barbecueën. Na de corvee was het tijd voor
de bonte-avond. Iedereen had zich mooi verkleed en er werden
vele leuke optredens gegeven. Nog even marshmallows maken
bij het vuur en tijd om te gaan slapen.
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Alweer de laatste dag van het
kamp. We ruimen onze spullen op
en speelden nog een spel. En
toen werd iedereen weer
opgehaald met de auto. Wat is de
tijd snel gegaan. Het was een heel
erg leuk en geslaagd kamp.
Welpen, bedankt voor het fijne
kamp!
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