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Kampkrant 2019 Retrokamp  

 

Elk kind heeft een keer in de kampkrant moeten schrijven en voor je zie je het 
resultaat. Wat er in staat is letterlijk door de schrijver/schrijfster zo geschreven, de 
leiding heeft er alleen een geheel van gemaakt. In de stukjes is er niet gecensureerd 
en er zijn geen schrijffouten uit gehaald. 

Ook de leiding heeft regelmatig een stukje geschreven, zodat er ook te lezen is hoe 
de leiding het kamp heeft ervaren. Ik hoop dat het voor ouders/familie en/of 
vrienden een leuk geheel is geworden om te zien hoe ons kamp is geweest en dat het 
voor de Welpen zelf (en natuurlijk ook voor de leiding) een leuke herinnering is. Altijd 
leuk om over een aantal jaar weer eens terug te zien.  

Veel leesplezier!!! Groetjes van de leiding 

 

Deze eerste stukjes zijn getypt op een typmachine uit 1942 deels door de kinderen en 
samen met de lijding. Na woensdag middag gaan we over op een windows 3.11 
machine zonder autocorrect! 
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Zaterdag avond. 
 
Eeerst gingenwe verzamelen op hetkerkplein in riethoven de le 
iding kwammet een mini autodaat was best wel raar officieel is 
de leidinggek. 
toen zijn we de auto in gestaptbij het museum was een 
speeltuin dar hebbenwe gespeeeld endarna naar het museum  
het museum ging over de tweede wereld oorlog. 
toen whebben we allemaal dingen uit de tweede wereld 
ooglggezien 
Zoals tanks. Toen hebben we geluncht tussen de tanks en 
een groepsfoto gemaakt opeen tank toen hebben we nog een 
vliegtuig simulatie gedaan en toenzeijn we de auto ingestapt 
en n naar de hazenwinkel gegaan en gespeeld en toen nar de 
blokhut. 
we bleven in riethoven dat wisten we niet. 
toen hebben we de bedden neergelegd. 
toen hebben wen een zakje met knikkers flippos en een 
tamagotchi gekregen toen allemaal buiten gespeeld enz. en toen 
eten 
Wortelstampot met spek en grote spek en zuurkool 
 
rover en ik en de poes ook pleunnaomi en ik dat is marijn. 
 
Hoi ik ben jeffrey en ik ben oooocooooolooooloooo 
 
 
 
Zondag ochtend 
 
Gisteren na het eten gingen we het piramide spel doen. 
darna gingen we het balletje stamp in de bosboskuil spel doen 
in het donker. Dommedaris uitreiking hebben we toen gedaan en 
de blunderkoe. 
raff had de dommedaris. Jeffrey had de blunderkoe omdat hij de 
tocht had meegenomen ipv detickets. En toen mochten we kletsen 
totde muziek was afgelopen en toen gingen we slapen.toen zijn 
we wakker geworden enhebben weeen firs ontbijt gegeten. 
   Femke NieneTim en Rico 
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Zondag middag  
 
Na het ontbijt zijn we gaan coorveen. Daarna zijn we naar 
buten 
gan . we mochten vrij spelen.Daarna zijn we het zondag ochtend 
nieu 
gaan kijken. toen konden we even rusten. Daarna zijn we 
proefjes 
gaan doen ook hoeft de leiding een raket gebouwd. en we hebben 
ook 
olifanten tanden pasta gemaakt. trouwens de raket ging Wel 115 
meter hoog. de leiding had geprobeerd een vacuum canon te 
maken 
dat werkte niet.maakte veel geluid. ook hebben we vuur gemaakt 
net een lens raff was het als eerste gelukt. 
Ook hebben we een tijd capsule gemaakt en begraven en die moet 
over 10 jaar weer opgegraven worden. 
toen ginge n we knakworsten e ten. 
toen weer coorveeen dus wij het logboek 
groetjes, 
raft 
nadya 
en 
evy 
en de assitent Jeffery 
 
 
 
Zondag avond 
Naa het lunchen ginge we deeee raket afgevuurd 
En daarna gingen we de tijd capsule begrave 
Nog meer proefjes . een magnatron opgeblazenmet aluminium een 
staalwol.en benzine . het braande goed. We gingen eerst 
bijgeerst sop met gas en vuur op je hand. En toen draadloze 
stroom met een tesla dinges (coil) knikkers gespeeld. In het 
winkeltje vna pleun en evy geruild. Daarna de echte raket 
agschoten enkwijt geraakt. 
en vuilniszakken gevonden. Zelf een bliktelefoon 
gemaaktnogmeer geknikkert en gespeeld en geflipoot.en toen 
gegeten dat waswel lekker .en toen ztaaten we hier  

Groetjes 
Isa 
 Dewi 
  Sergio 
    En typist jeffrey…. 
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Maandag 
we moeten ook gisteren avond er bij doen want vanochtend 
moesten we vroeg weg. 
 
Gisteren avond hebben we een escape room gedaan.Hij was 
gemaakt door de leiding. 
Toen moesten we allemaal sleuteltjes vinden.  
en als je hem had gevonden kon je de kist open maken en het 
fotoboek en daarna had je weer een kaartje en dat had een hint 
dan de sleutel van de deur te vinden.  
De sleutel van de deur zat in de grote rode lamp die je moest 
open draaien met een moer. 
en dan kon je de deur open maken. 
 
groep 3 had gewonnen van marijn, isa, raff, sergio en naomi. 
 
kampvuur gezeten en spelletjes gespeeld. Jeffrey had een 
vuurwerk show gemaakt. en we hadden chocomel. 
De dikke en de dunne gekeken op film  dat ging over een film 
die domme dingen deden.  
en toen naar bed. maar van te voren deden we dommedaris en de 
blunderkoe. 
 
boe. 
 
vanochtend werden we wakker gemaakt door tine alleen marijn 
niet die was al wakker.  
rover werdt wakker gemaakt door sergio, tijdens het roepen van 
tine. 
toen zei tine dat we moesten aankleden omdat we vroeg weg 
moeste. 
 
Toen gingen we ontbijten. daarna deden we met zijn allen 
corvee dus geen groepjes.  
en ook geen logboek. 
Toen gingen we naar de dierentuin, 
ik had een mekkergroepje (marijn) 
we mochten zelf door het park lopen. met walkie talkies,  
we zijn eerst met de auto naar het treinstation in lommel en 
toen met de tsjoek tsjoek trein naar Antwerpen gegaan. 
naar de zoo. 
toen moesten we verzamelen en gingen we naar een vissenshow 
kijken met duikers. 
die gingen eten geven, aan de even.  
en toen gingen we weer zelf rond lopen. 
evy had poep tegen de ramen aan gezien van een aap. 
en we hebben zee paardjes gezien. en we hadden chinese zwarte 
beren gezien.  
pleun moest over geven. ze was ziek. raff had pijn aan zijn 
kleine teentje 
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marijn was uitgeschoven over de kleine steentjes. we zijn in 
speeltuin geweest. 
daar gingen we als standbeelden geld verdienen. dewi en femke 
hadden 95 cent gevonden. 
en marijn had boem 10 cent gevonden. pleun was dr tas heel 
vaak vergeten en kwijt 
toen gingen we in de trein terug en evy lag te slapen en was 
onder getekend door naomi.  
en toen gingen we nog met de auto terug naar de blokhut. 
zijn we buiten gaan spelen. en toen gingen we eten. raff werdt 
met zijn hoofd in de macaroni pan geduwd. 
door tine en reon. en toen moesten we achter tine aan want die 
had dingen gestolen. 
en toen gingen we coorveen en moesten we dit schrijven en 
hebben we ondertussen met de blunderkoe en de poes appelmoes 
knuffel gespeeld 
 dat was hem 
 
Rover< pleun, en ik (marijn) en naomi en poes appelmoes. en 
blunderkoe. 
 
#Thesquad. 
 
 
 
Dinsdag morgen 
 
GISTerenaavont gingen we een film kijken genaant jungleboek. 
en dse domedatis voor pleun drie keer hsaar tas vergeten en 
toen had dse lijding hem afgepakt. 
en toen was de blunderkoe aan de beurt er was die ndag niet 
veel doms gedaan maar een ding Reon die hat de verkeerde 
tijden  
van de trein opgezocht. 
 
toen werden we wakker iedereen was best moe en bleef lang 
liggen.  
niemand had zin om op te staan. 
toen gingen we een beetje naar buiten totdat we gingen eten.  
dat was lekker. 
en toen corvee meer hebben we nog niet echt gedaan. 
hihihih hahahaha nog een keer hahahaaahah 
 
groetjes, Raff, Evy en Nadya. 
 
en Jeffrey   
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Dinsdag avond 
 
na het corvee was niet leuk. corvee is niet leuk. 
Toen gingen we nog buiten spelen.  
Tot de leiding ons riep dat we groepjes moesten maken we 
hadden zelf groepjes gemaakt.  
toen gingen we per groepje een tocht lopen, met een portofoon 
alleen. 
Het begon met wandelen met jeffrey, Want die had iets 
ingesproken. 
we waren een paar keer de weg kwijt (naomi en nadya) 
 
rico liep soms weg, en nadya d'r groepje had zitten lunchen.  
we probeerde te luisteren naar de tocht maar een ander groepje 
zat baloo liedjes te zingen over de portofoon. 
we kwamen van de verkeerde kant omdat we bij het laatste 
stukje reon volgde naar de post. 
bij de post was geert en tine. daar werden we gefilmt en 
geintervieuwd dat was irritant 3x.uiuuuugggghh (nadya) 
tweede tocht was met fotos dat was moeilijk en de foto met de 
pen was moeilijk toen raaktje we de kluts kwijt. 
Nadya dacht dat het een raket was. en toen moesten we nog een 
tocht met de kaartjes.  
bij sergio's groepje ging het goed maar raff was de hele tijd 
door de porto aan het zingen en daarom moest hij de afwas doen 
na het eten 
met pleun want die was in het de3rde groepje aan het zingen. 
bij koen en reon was er ook nog een post en toen kregen we een 
pijltjes tekeningen tocht. 
en toen ging raff zijn groepje een hele tijd bij de hut spelen 
waar ze voorbij waren gelopen.  
en toen had rico de laatste tocht door midden gescheurd want 
hij was ffe boos.  
geert losten dat ff op. 
toen kwamen langs koen en reon bij de laatste post. 
vanuit daar terug naar de blokhut langs een hondensport 
terrein of zo iets. 
en maisvelden en het fietspad en toen gingen we weer baloo 
zingen en werden we gefilmd door reon. 
we gingen tenten opzetten bij de blokhut eingelijk zouden wij 
braambos slapen maar dat ging niet want daar konden we niet 
stoken. 
spullen er in gelegd en toen gingen we spelen nadya en femke 
hadden heksen soep gemaakt. 
raff en sergio en tim hebben bij de bunker gespeeld die ze 
gebouwd hebben. 
 
toen gingen we eten dat gemaakt was op het vuur en lekkere 
uiensoep van jeffrey die dit keer WEL lekker was. 
Kippie, gepoefte aardappels heel klein beetje aangepoeft.en 
mais 
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evy zei dat tine dood ging en dat reon dat moest huilen zei 
raff. tine ging de kip weer tot leven wekken.  
 waarom weten we niet 
raff had een bal in het vuur gegooid. 
 
corvee en dat is het  
NU TOETJE!!!!!!!! 
 
Sergio en Isa en Jeffrey verder niemand oh neee toch wel 
Naomi en Nayda 
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Woensdag ochtend 
 
Het toetje was een lekker ijsje.  
Toen de laddercompetitie piramide 
Naomi was niet meer onder aan  
Dewi was niet meer boven aan. 
Vrij spelen en daarna het sluipspel dat vondt ik het leukst. 
je moest met een flippo (je leven) als de aliens je zagen 
moest je je flippo inleveren en opnieuw beginnen 
als je het gehaald had en de lamp(ufo) had uitgedaan dan had 
je met je flippo een punt. 
Isa had eigenlijk 3 punten maar ze was een keer dr flippo 
kwijt. 
Rover had hem zo in het donker gevonden. 
Dewi 2 keer maar tine zag me de hele tijd 
sergio was het 3 keer gelukt maar ook 3 keer afgegaan. 
Toen liepen we weer terug naar de blokhut. Daar gingen we de 
blunderkoe en de dommedaris doen. 
raff had hem omdat hij de bal had laten vallen in het vuur. 
evy was ook dom die was al voordat de tocht begon dr porto 
vergeten  
Koen had de blunderkoe omdat hij de namen van dewi en evy 
combineerde in ewy. De rest van de leiding had niks doms 
gedaan  
en toen hebben we heeel even  bij het kampvuur gezeten en toen 
naar bed na het tandepoetsen. 
Toen we naar bed moesten waren er toch nog wel een paar 
kinderen aan het kletsen, pleun en evy dachten juist dat ze 
moesten kletsen. 
raff en tim lagen in de andere tent te kletsen en femke moest 
ook mee. 
die moesten in het donker door het bos rennen voor de brommer 
van reon. 
 
en toen werden we wakker en ontbijt en corvee.  
 
nou was het corvee wel leuk want het is het logboek. 
logboek is altijd leukkkkkkkk. 
 
Sergio en isa en jeffrey en ewy en dat was het oh nee dewi 
6 
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Woensdag Middag 
 
we gingen het jeugdjournaal kijken.  
en toen moesten we ons witte shirt pakken omdat we met inkt op 
de witteshirten iets mochten gaan maken zodat het een hele 
mooie creatie werdt. 
En in eerst was het eerste groepje en toen de tweede en toen 
het derde. 
En we mochten zelf weten wat voor soort shirt we wouden een 
spiraal of punten. 
of lava of wat je zelf wou en je mocht ook als je nog niet aan 
de beurt was mocht je boven kleren pakken uit de verkleedkist 
of spullen  
voor je stukje van het festival.  
 
Toen alle 3 de groepjes waren geweest gingen de leiding ook 
een shirt maken.  
en je mocht ook scoobiedoo touwen vlechten.  
 
en toen was het al weer langgg tijd voor lunch. 
 
Groetjes Femke en jeffrey 
en niet tim rico en niene want die waren vervelend aan het 
spelen en dingen aan het slopen en aan het roepen. 
 
Woensdag avond. 
 
na de lunch gingen spullen pakken alvast voor Woenstock!!!!!! 
 
En toen gingen we de generale repetitie doen om te oefenenen. 
De andere kinderen mochten vrij spelen. 
Iedereen ging tussendoor bij het vrij spelen ook scoobiedoo 
touwtjes maken. 
En we mochten onze tye die shirts al aan. 
toen hebben we het GROOOTTTTE HIPPIE spel gespeeld!!!!!! 
eerst waren er een paar soldaten en hippies en burgers die 
gingen vechten een dictator.  
en ook ging er iedere 5 minuten iemand dood maar niet iedereen 
want je kon vlaggetjes verdienen door spelletjes te spelen bij 
een van ouwe hippies. 
{ ook wel de leiding}. 
 
en toen aten we frieeeet met hamburgers. hmmmmmm  
 
daarna gingen wij coorveen, wij moesten het logboek invullen 
 
grt 
 
dit is allemaal gemaakt door, Raff, Evy, Nadya en de beste 
hulp Jeffrey 
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Donderdag ochtend 
 
gingen we alles klaarmaken voor het concert.  
naomi en femke hadden een bord voor de bar gemaakt. en mochten 
zelf ook achter de bar staan. 
Raff was beveiliging. 
toen werd de muziek ogezet en gingen we dansen op de muziek. 
toen kwamen de eerste gasten. en jeffrey ging als eerste met 
koen en tine als jeff en zn airplane (jefferson airplane) 
toen kwamen de andere optredens. en daarna deden we nog wat 
liedjes opzetten en toen deden de gasten ook optredens  
de leiding en gasten deden als tinus en de titerinas een 
scouting liedje optreden. 
rico deed bijvoorbeeld het liedje scream en shout en had daar 
een gave dans bij.  
Tim heeft gezongen,  leef! van andre hazes. 
femke deed met evy en pleun een toneelstukje. 
Niene deed samen met dewi een quiz als afsluiter. 
er was ook nog een toneelstukje over een boef die de politie 
deed pesten van nadya, naomi, isa Sergio. 
en nog meer. 
en toen gingen we nog een keer dansen. en toen was het einde 
van het lange festival. 
 
voor het slapen gingen we tanden poetsen en daarna de 
dommedaris en blunderkoe en de gasten mochten ook mee stemmen. 
 
toen was het alweer opstaan en ontbijten en corveen na het 
eten. en tim en niene waren weeer klieren tussendoor zoals 
altijd. 
 
Femke, rico, tim, en niene 
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Donderdag avond 
 
na het corveen hebben we naar wim weer gekeken want er was een 
soort van storing bij WNN. 
toen hebben dewi en marijn en tim heeft niet echt gehlopen en 
niene vandaag en isa heel veel. 
sergio heeft aan de andere betere bunker gewerkt sergios 
groepje kan geen overkapping maken want de bomen staan te ver 
uit elkaar 
en het groepje van dewi wil hem groter maar mag niet. 
tine vindt het niet uit maken zolang hij maar mooi is 
dewi wil hem graag aan de ouders laten zien. 
koen als die zegt dat de bunker afgebroken moet worden hoeft 
dat niet van tine. 
iedereen neemt even een kietel en oef ik zit vol met eten 
pauze. 
hahahahah hihihihi thth 
tine: pfffffffff  
nu gaan we weer serieus verder. 
 
 
toen gingen we naar de autos lopen en zwemmen. 
op de heen weg zijn we nog met jeffrey mee pasta en brood gaan 
halen. 
 de wildwater baan was gaaf en de vlotten was ook leuk, diepe 
zwembad was wel 2,50 diep 
dat was gaaf. we konden de bodem aanraken en zijn ook op de 
bodem gaan zitten. 
Jeffrey deed een bommetje maar dat mocht niet. 
Je mocht niet filmen, geen salto, en isa heeft op de rode 
linten gestaan. 
in de wildwater baan hingen we aan de zijkant daar floten ze 
ook voor. 
ohja tine en dewi zijn met een TWEE persoons band op de rode 
baan gegaan waar eigenlijk helemaal geen band op mocht. 
dat ging super snel!  
dewi niene en tim gingen van twee persoons band van de groene 
afgegaan. 
 
en we hebben in het golfslagbad gespeeld met matten. 
en de haai mascotte kwam voorbij gelopen en die wou niet het 
water in. 
we gingen met zijn allen op het vlot staan en toen vloog het 
uiteindelijk weg omdat we er van af vielen en toen kwam het 
tegen een mevrouw aan. 
pas op zei ze ik heb ook kleine kinderen hier he pas op!!!! 
heel boos! 
en toen zei geert: mjaaaa jjjaaa. 
en toen was het opgelost maar ze was nog wel boos. 
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er is wel 3 keer tegen ons gefloten en soms wel 6x tegen 
sergio  
en er was een boos jongetje omdat isa sergio en marijn een 
jongetje de hele tijd van ons vlot af duwde. 
 
er waren 2 kindjes ook heel vervelend hej niet opschrijven! 
zei dewi. 
 
en toen gingen we douchen omkleden en terug naar de blokhut. 
maar, niet iedereen ging naar de blokhut, isa, evy, naomi en 
pleun gingen nog boodschappen doen met jeffrey. 
we gingen lekkere dingen halen voor de avond, omdat ze als 
laatste nacht als welp lekker lang mogen opblijven.  
en we hadden boodschappen gedaan voor het eten. 
we hebben met stokjes chinees gegeten nasi en sate.  
 
en toen corvee en zaten we hier. 
 
groetjes, Sergio, Isa, Jeffrey, Tine en dat was het.  nouhou 
Dewi, nee geen dewi ja wel dewi. 
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Vrijdag ochtend 
 
na het eten gingen we eerst naar buiten. 
eerst nog piramide spel en vrij spelen en bunker bouwen  
toen kwamen er sommige er al achter dat de leiding 
geheimzinnig iets aan het doen was. 
en toen kwam koen naar buiten om te zeggen dat we naar binnen 
mochten. 
eenmaal binnen zagen we dat er super vette spellen waaronder 
mario kart, auto race. een wiiU met party spel vooral spoken 
en verstoppertje deden we daar. 
nog meer mario kart en nog een keer need for speed en het star 
wars spel. 
Dat vondt iedereen wel leuk. toen gingen we naar bed nou niet 
iedereen. 
De oudste mochten nog wakker blijven omdat het hun laatste 
avond als welp was. 
we mochten alles vragen wat we wouden weten van de leiding.  
dat was best wel cool. nou best wel heel cool.  
alles!!! gegeten wat we gekocht hadden, nachos waren lekker en 
de snackies.  
 
Toen naar bed,  
iedereen lag al schattig te slapen (evy) 
Nadya lag een beetje te snurken. 
 
Toen werden we wakker door de regen. 
Niemand wou naar buiten want dan werdt je nat. 
maar tim en nadya wel. 
En toen kwam koen ons wakker maken. en moesten we spullen 
opruimen. 
toen gingen we lekker eten en toen gingen we corveeen en ons 
corvee was natuurlijk dit. 
corvee klaar! 
 
Eeuwige groet, Raff, Evy en Nadya en onze hulp Jeffrey 
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Welpen zomerkamp 2019 

Eindelijk was het dan zover, vrijdag 2 augustus vertrokken wij op zomerkamp. De meeste 
voorbereidingen zijn gedaan, de ouders hebben de uitnodigingen op de floppies gekraakt, nu 
alleen nog de puntjes op de i zetten. Vrijdag middag verzamelde de leiding op onze eigen 
blokhut om de laatste voorbereidingen te treffen, maar dit moest natuurlijk in het grootste 
geheim, nog niemand mocht weten dat dit de kamplocatie voor deze week zou zijn.  De goei 
kamer werd ingericht, er werden nog snel wat boodschappen gedaan en toen stonden de 
ouders alweer op de stoep. Niet alleen om de spullen af te gooien, maar ook voor een paar 
vragen over het thema van het kamp! Nu waren dan toch echt alle voorbereidingen getroffen 
en was het een kwestie van wachten op de welpen! 
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Zaterdag 

We plaatsten onze super retro radio (op groene stroom!) op het kerkplein met een leuk 
muziekje en gingen onszelf snel verstoppen bij de rietstek net om de hoek. Daar werden bijna 
betrapt door Rico, gelukkig keek hij net op tijd de andere kant op!  
Toen was het wachten tot alle welpen op het kerkplein stonden zodat we in stijl ons entree 
konden maken in de fiat 500 met akela hoeden en korte broeken. Leuk idee, maar die korte 
broek sloeg ik (Tine) toch even over veel te koud! Zelfs ouders werden in het complot 
betrokken, zo werd Hanneke even gebeld om te peilen of alle welpen er al waren. Tot op de 
dag van vandaag vraagt Femke zich nog steeds af waarom wij toch met haar moeder belde :D. 
Nadat ons entree was gemaakt was het tijd voor de groepsfoto en om de kinderen te 
verdelen over de auto’s zodat we naar onze eerste activiteit konden gaan, het 
oorlogsmuseum bevrijdende vleugels in Best. Tijdens de rondleiding lieten de welpen vooral 
het eerste uur zien hoe netjes zich ze konden gedragen, maar na dat eerste uur werd de 
concentratie minder en gingen ze zich al snel gedragen als de groep losgeslagen welpen die 
wij zo goed kennen. Waar wel ineens heel veel aandacht voor was, was het beklimmen van de 
leger tank. Hierna mochten de kinderen naar de vliegsimulator waar ze zelf konden proberen 
met zo’n leger vliegtuig te vliegen.  
Heel wat neergestorte vliegtuigen later was het dan toch tijd om weer wat anders te gaan 
doen. Omdat we uiteindelijk veel eerder klaar waren dan gepland zijn we op de terugweg nog 
gestopt bij speeltuin de Hazewinkel, voordat we doorreden naar de kamplocatie Blokhut D’n 
Duvelshoek in Riethoven! We brachten ons eerste bezoek aan de goei kamer, wat een 
gezelligheid met al die welpen! Alle welpen kregen een zakje met knikkers, flippoos en 
tamagotchi’s. Natuurlijk moesten ze eerst hun bed klaar leggen voordat ze ermee konden 
gaan spelen. Pleun was meteen al haar knikkerzakje kwijt… De knikkers en flippoos werden 
goed gebruikt voor spelletjes en er werden zelfs ruilwinkeltjes begonnen. De tamagotchi’s 
maakten de welpen ook ineens heel stil, alleen een regelmatige bliepbliep duidde nog op de 
aanwezigheid van een groep welpen. Het viel alleen nog niet zo mee om de tamagotchi’s in 
leven te houden. Na het eten gingen we eerst corvee doen, waaronder het logboek, dat 
moest natuurlijk op een typmachine geschreven worden. Daarna begonnen we met het 
ladderspel. Iedere avond na het eten konden de welpen elkaar uitdagen voor zelf bedachte 
spelletjes met als doel boven aan te komen staan aan het eind van de week. We sloten de 
avond met een potje balletjes stamp, want een week geen balletje stamp is een week niet 
geleefd! Terwijl het langzaam donkerder werd, werd het steeds moeilijker en uiteindelijk 
hadden we wel vijf zoekers. Nog snel de dommedaris en blunderkoe uitreiken in de goei 
kamer en toen naar bed (voor de welpen dan). De leiding had nog super geheime leiding 
zaken te regelen die zelfs hier natuurlijk niet genoemd kunnen worden! 
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Zondag 

De volgende ochtend kwamen we in het experimentele tijdperk terecht van de jaren 50 en 
een bezoekje van professor Plof kon natuurlijk niet missen. Na het opstaan, corvee en ontbijt 
was het tijd voor het nieuwsbericht van het WNN (welpen nieuws netwerk)! Dit beviel de 
welpen goed! Na het nieuws gingen we een tijdscapsule maken, alle welpen hebben hier een 
brief aan zichzelf in gedaan fireballs, de leiding kampmap fotos en kamp herrineringen, met 
z’n allen hebben we hem langs de blokhut begraven. Hier zal hij de komende tien jaar blijven 
liggen.  
De welpen waren ook vast besloten om meer flippoos te verdienen, daarvoor waren ze zelfs 
bereid een rondje rond het veld te rennen. De middag werd gevuld met verschillende 
proefjes. Een vacuum kanon dat niet zo goed lukte, een cola raket met mentos (die omviel), 
een petfles raket met een kapotte fietspomp. Toch niet zo’n goede professor als er zoveel mis 
ging. Gelukkig gingen er proefjes goed. Vuur maken met een lens, olifanten tandpasta, de 
ontvlambare bubbels, maar vooral de rakketen die de welpen met jeffrey gemaakt hadden 
waren een groot succes. De welpen kregen ook een les in wat je vooral niet in een magnetron 
moet stoppen (van een veilige afstand natuurlijk!) En een vuurwerk show van jeffrey met een 
stukje staalwol. De avond werd gevuld met het ladderspel, kampvuur, kampvuurspelletjes en 
een escape room in de goei kamer, hiervoor werden ze over drie groepjes verdeeld. Het was 
weer een succesvolle dag en de hoogste tijd om naar bed te gaan.  
Voor het slapen gaan nog even TV kijken natuurlijk mag dat, alleen was het wel 5 minuten 
film, zwart wit, zonder geluid op 8mm op een 15 inch projector scherm. 
Nog meer geheime leiding zaken later ging ook de leiding, helaas niet al te vroeg, naar bed. 
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Maandag 

Deze ochtend ging de wekker veel te vroeg! Het ontbijt en corvee werden snel gedaan. Op 
het laatst nog even extra haasten om de trein te halen. Bleek op het station dat Reon de 
tijden niet goed opgezocht had en dat we nog tijd zat hadden… Tja dan hadden we even tijd 
om het nieuws te kijken op het perron. Eenmaal in de trein wilden sommige nog even verder 
slapen terwijl anderen liever kattenkwaad uithaalden. We kwamen in Antwerpen waar we 
naar de Zoo gingen. Koen, die een paar weken eerder ook in de Zoo was geweest, had een 
leuke vragenlijst gemaakt voor de kids. De Welpen mochten zelf op onderzoek uit in de Zoo, 
ze kregen een walkietalkie mee zodat ze de leiding altijd konden bereiken.  (Hoewel niet alle 
welpen goed geluisterd hadden, naar de leiding en daardoor op het verkeerde kanaal zaten.) 
De welpen spreidden zich uit en de leiding zocht een rustig plekje (op een terras ) op om een 
kopje koffie te drinken, want die waren wel nodig! Een oplettende welp had hier het 
antwoord op vraag 27 kunnen vinden, van welke soort is dit de verblijfplaats (met een foto 
van het terras). Na dit kopje koffie konden we er weer even tegen, we splitste op in twee 
teams. Koen en Jeffrey gingen op zoek naar de welpen. Reon, Geert en Tine gingen op pad om 
Wim Weer te vinden :D. Om half twee verzamelden we bij het rif-aquarium om de duikers te 
zien, maar dit ging natuurlijk niet zonder problemen. Pleun was haar tas ergens vergeten… die 
moest dus even terug om het te halen. Na de show lieten we de welpen weer los in de Zoo. 
De leiding ging weer terug naar hun verblijfplaats, waar ze al snel vergezeld werden door 
Pleun, omdat ze zich niet zo lekker voelde. Pleun was trouwens haar tas die ze net terug 
gevonden had opnieuw kwijt geraakt (de Dommedaris kon ze nu haast niet meer missen). Een 
deel van de leiding ging nog even op avontuur om de leeuwentemmer Flinq Grommen te 
vinden. Hij vertelde ons dat hij opzoek was naar de loslopende welpen. En wel ja hij had ook 
een groepje in het wild gespot. We verzamelden de welpen en doodde de tijd tot de trein 
kwam nog in de speeltuin, waar alle welpen hun spullen netjes op een hoop gooide behalve 
Pleun die gooide haar tas (een andere welp had die ondertussen weer terug gevonden) 
ergens anders neer. De vriendelijke leiding die wij zijn hebben die tas maar even opgeraapt en 
meegenomen. Gek heh Pleun dat je nu alweer je tas kwijt bent, nou ja we moeten nu echt 
weg om de trein te halen hoor! ’s Avonds was het nodig om even rustig aan te doen, dus we 
gingen een film kijken. Junglebook! Wat je van beren leren kan….. LALALA. (Alle welpen in 
koor!)  
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Dinsdag 

Dinsdag ochtend hebben we wat langer uitgeslapen en voor sommige welpen was dit nodig! 
Na het ontbijt en corvee hebben we kaarten geschreven voor de ouders om ze te laten weten 
dat we nog leven en dat kamp heel leuk is. Daarna gingen we een tocht lopen. Het eerste stuk 
van de toch was een audio tocht door Jeffrey, die de wandelaar meenam langs de 
bezienswaardigheden van de Riethovense bossen. Verder waren er nog een foto tocht, een 
kleurenwaaiertje en een kruispunten tocht. Over het algemeen ging de toch best wel goed, 
hoewel er soms een hulpkreet over de walkie talkie kwam. Behalve een groepje die reageerde 
niet over de walkietalkie, oh heh ze hadden het volume perongeluk op stil gezet… Het is ook 
altijd wat die walkie talkies. Na de tocht hebben we tenten opgezet en vuur gemaakt. De 
kinderen vermaakten zichzelf met knikkeren, flippo spelletjes en met het maken van bramen-
ranja-water heksensoep (ik denk dat ze er een spreuk over uitspraken waardoor je tanden uit 
je mond vielen als je het dronk). We hebben uiensoep, kip en aardappels gemaakt boven het 
kampvuur. In deze tijd gingen de geruchten over aliens en ufo’s flink rond. Ook in de bossen 
van Riethoven waren aliens gespot, het was aan de kinderen om naar de ufo te sluipen 
zonder door de leiding-aliens te worden gezien en de lamp van de ufo uit te zetten. In het 
donker probeerde de welpen zo stil mogelijk naar de lamp te sluipen. Nou ja stil… En met 
flikkerende lampjes aan je schoenen val je ook helemaal niet op.. Maar ze deden wel hun best 
en de lamp werd regelmatig uitgedaan. De welpen die niet zo graag wilde gaan slapen hebben 
nog een extra ‘feestje’ gehad ’s avond terwijl de rest sliep, maar daar zullen we maar niet 
verder op ingaan. 
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Woensdag 

Vandaag was dan de dag waar de leiding het meeste naar uitkeek, we gaan even terug naar 
het tijdperk van de hippies! 1969 om precies te zijn. 
En dan moeten we dus tie dye tshirts maken, ze waren allemaal super goed gelukt! Nog even 
vrijspelen, knikkeren tegen de leiding (en winnen) en daarna het grote hippie spel. In een land 
hier ver vandaan maar toch wel dichtbij, was een oorlog omdat er een dictator aan de macht 
was. Iedere vijf minuten ging er een soldaat, een rebel en een burger dood. Het was aan de 
welpen om met echte hippie opdrachten een vredes vlaggetje te verdienen, als deze bij een 
poppetje werd geplaatst was deze veilig. Het bleek dat de welpen best goed waren in vrede 
maken, want ze waren al snel aan de winnende hand. Ondertussen werd er al van alles 
opgebouwd voor de avond, een podium, bar en zitplaatsen.  
Na het grote hippie spel begonnen de generale repetities voor de avond. Voor het avondeten 
hadden we friet met hamburgers, jammie. En omdat we natuurlijk geen afwas wilde doen, 
werden de borden getekend op tafel. De bezoekers kwamen en Woenstok kon nu echt 
beginnen, yess! Met onze beveiliger Raff die alle bezoekers fouilleerde en in rustig hield. En 
Femke en Naomi achter de bar kon er niks misgaan. Met flippo munten kon ranja of chips 
gekocht worden. Ook waren er een aantal surprise acts waaronder de Scouts, en acts waar 
zelfs de artiesten nog niets van wisten. Alle optredens waren super en de avond was absoluut 
geslaagd. Na het laatste optreden was het al snel tijd om naar bed te gaan. 
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Donderdag 

Na het ontbijt en corvee verzamelde we net als andere dagen in de goei kamer voor het 
nieuws, helaas was er storing bij het WNN, vandaag dus geen nieuws. Maar tussen alle ruis 
hoorden we Wim Weer wel iets zeggen over goed zwemweer, laten we dat dan gaan doen! 
We gingen naar het zwembad in Overpelt, of was het toch Neerpelt Reon? Toen iedereen er 
was moesten we eerst douchen voor we het zwembad in konden. En dat was heel hard nodig, 
het hele gootje in de douches kleurde zwart, oeps! De welpen vermaakten zich goed met de 
wildwaterbaan, de glijbanen, stoeien op de matten, enzovoort. Nog een pluspunt aan dit 
zwembad is het 16+ gedeelte waar de leiding even kon vluchten. De tijd in het zwembad 
vloog voorbij en voor het wisten stonden we alweer buiten het bad, de vier oudste dames 
mochten met Jeffrey mee boodschappen gaan doen om iets lekkers te halen voor de avond. 
De laatste avond en dus ook de laatste keer het ladderspel, de welpen werden steeds 
fanatieker naarmate de tijd afliep. En hoewel aan het begin van deze avond hij nog bijna 
onderaan stond, was de grote winnaar van het piramide spel Sergio geworden. Terwijl de 
kinderen bezig waren met het ladderspel was de leiding binnen voorbereiding aan het treffen, 
alle oude game consoles tevoorschijn gehaald. En wel ja, we gingen met zijn allen een avondje 
gamen! We kunnen wel zeggen dat dit een succes was, zet ze voor een scherm met 
bewegende dingen en ze zijn ineens heel zoet. Erg jammer, maar uiteindelijk was toch echt 
tijd om naar bed te gaan, behalve voor de vier oudste dames. Zij mochten samen met de 
leiding nog even opblijven!  

 

Vrijdag 

De laatste dag is alweer aangebroken. Vandaag werden de vier oudste dames opnieuw naar 
de winkel gestuurd met Jeffrey, zodat de rest alle spullen klaar kon zetten voor de afgroening. 
Verf, wc-papier, geblinddoekt voeren en een klimparcours moest de meiden doorstaan, om 
vervolgens lekker de douche in te springen terwijl de rest de corvee deed. De tijd vliegt en 
voor het wisten stonden de eerste ouders al op de stoep. We hadden vandaag het nieuws 
speciaal uitgesteld, zodat we dit live konden doen met alle ouders erbij! Met z’n allen 
genoten we nog even van de BBQ en de leuke verhalen. Opgelucht, maar ook wel een beetje 
verdrietig zeiden we dag tegen de welpen. Wat heerlijk om te zien dat jullie ook allemaal met 
zoveel tegenzin naar huis gingen, wij zullen maar doen alsof we de traantjes in jullie ogen niet 
gezien hebben en geven jullie nog een knuffel. We zien jullie weer op zaterdag middag! 

 

Heel veel welpenknuffels, 

De Leiding 

 

 

 


