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Alle speltakken zijn 
de afgelopen tijd in de zomer (of hier vlak voor) op kamp gegaan. Deze Zomerkamp Special laat zien wat al de groepen op hun zomerkamp gedaan hebben!

Lekker spelen bij 

Hullie Speelboederij.

Huis bouwen 

voor de jarige.

.

Bevers
De kinderen hadden twee soorten

taarten gemaakt appeltaart en
Monchoutaart ze waren kei lekker.

Hier de surprise barbecue 

De Bevers mochten helpen met

het vuur maken.

We hadden ook nog tijd voor een leuk spelletje.Het was een mega tof kamp!Welpen Dinsdag

Dag twee hoog en droog boven in de 

bomen doorgebracht.

Wat hebben we op dag drie honger 
gekregen van al dat zwemmen en 

glijden

Wat was het koud, maar gelukkig allemaal droog gebleven de eerste dag 
op kamp.

De laatste dag van het kamp eindelijk 
de boef kunnen vangen.

Beverkamp 2018.Verjaardag van NickyMet z’n allen op de foto als aandenken,hoe super tof dit kamp was.
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Welpen Vri
jdag

Welpen Z
aterdag

De laatste dag van het kamp eindelijk 
de boef kunnen vangen.

Tijdens het kamp hebben de welpen super veel gave activiteiten gedaan, maar het klimmen was uiteraard wel echt een van de hoogte punten! 

De Welpen Vrijdag hebben tijdens hun kamp het Uotha-lied geleerd en héééél vaak gezongen!

Het thema van het zomerkamp van de Welpen Vrijdag was kolonisten van Catan. Super gaaf of door middel van spellen grondstoffen te kunnen verzamelen en zo je eigen steden te kunnen bouwen!

Zaterdag 7 juli vertrokken de Welpen 
Zaterdag met de fiets om op kamp 
te gaan, vanaf de Boekelsedijk naar 

Helmond, voor het zomerkamp in het 
thema Hawaii.

De welpen die mee wilden helpen voor het avondeten mochten mee pizza´s Hawaii maken.

Zondagochtend toen alle alarmen 

afgingen verzamelden de welpen zich 

voor een radiobericht over een vulkaan 

die was uitgebarsten en hierdoor 

giftige gassen waren vrijgekomen.

Ik heb toch zoiets geks  Ik heb een scoutingcomplex Ik ben Uotha-fan  Een scout is wat ik ben  Ik leg een vuurtje aan Ik ken de trappersbaan Ik knoop me rot Wat ben ik toch een zot Maar scouting is in trek Het is hier kei te gek   Ik ben vol van lof want Uotha is zo tof!

Tijdens deze warme week hebben we zeker verkoeling opgezocht door veel met water te spelen. Ook maakte we deze gave waterconstructies!

We sloten de week af met 

een bonte avond die bestond uit 

verschillende acts, een moeilijke quiz 

en als echte afsluiter een discobingo!  
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Woensdag na een leuk kamp de eindelijk de langverwachte groepsfoto gemaakt voordat we weer naar huis 
gingen.

Dinsdagmiddag hebben we geklommen en 

gelasergamed op het terrein. De overvliegende 

welpen hebben s avonds nog verschillende potjes 

gelasergamed tegen de leiding alleen zijn de 

meningen er nog over verdeeld wie er gewonnen 
hebben.

Scouts Vrijdag

De Scouts Vrijdag zijn terug in de tijd 

van de Vikingen gegaan afgelopen 

zomer, en daar hoort een schip met 

bewapende Vikingen bij.

Als Viking hoor je op de wilde zee wel zelf te kunnen koken. Maar net zo belangrijk is om vlam in de pan te kunnen blussen.

Vikingen leven in en rondom het water, en plunderen was heel normaal. De scouts hebben hun vaardigheden getest met waterspellen.

De scouts hebben met tamponvuurzeeslag een zeegevecht na gespeeld. Er zijn verschillende schepen ten onder gegaan.

Kratstapelen en trappersbaan daar draaien de 

scouts hun handen ook niet voor om. 
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Scouts Zaterdag

Explorers

Ook natuurlijk gewoon socializen bij de zelfgemaakte keukententen. Hier hebben we  ook  gekookt en gegeten elke dag.
Hier zie je hoe we bezig zijn met ons eigen 

patrouille-schild maken,  elke patrouille 

had er een.

En in onze zelfgemaakte toga even een modeshow houden lekker gek doen dus. Niks is beter dan met vrienden gek doen .

Dit kamp was top met alle 
gezelligheid van iedereen en dus 
een kamp om nooit te vergeten!

We hebben een klimparcours 

geklommen die door de leiding 

gemaakt was op het kampterrein. 

Uit eten in pittoreske Tsjechische 

restaurantjes.

Zwemmen bij een meer in de buurt, waar ook vissen zwemmen en we van de rots af konden springen in het water.

De dierentuin in Pilsen, de dieren en 
de hoogteverschillen maakte het 

een mooie dierentuin.

De ondergrondse gangen in Pilsen, 

waar de mensen vroeger leefde in 

slechte tijden.Praag verkennen, winkelen en bezienswaardigheden bezoeken.


