
Tijdmachine 

Vanochtend na dat er wat gekke dansjes met Akela en 

Chikai werden gedaan, vonden we een brief. In die brief 

stond dat de tijdmachine van dr. ir. G. TimeSpace stuk 

was en de tijdmachine bij ons is gekomen. Er missen wat 

onderdelen, deze moeten we vinden en in de tijdmachine 

stoppen. Zodat de tijdmachine weer terug kan naar pro-

fessor TimeSpace 

Besloten is om de Tijdmachine binnen te zetten. Met veel 

kracht, moeite en zweet hebben we, met de mooie con-

structie van Sjaak (met wat hulp van Wontolla en 

Sherekhan), de Tijdmachine in de eetzaal kunnen zetten.  

Na een kleurrijke dag in de Sumer of Love, een natte en 

modderige kampdoop en een spannend ruil spel met hip-

pie spullen. Vonden we (Storm heeft ook gevonden waar 

die op moest zitten) op de terug weg een ding met daar-

aan een lichtje. Blijkbaar was dit een onderdeel van de 

Tijdmachine. Wontolla heeft deze er in gezet. En ik heb 

mij laten vertellen dat de Tijdmachine een beeldscherm 

heeft waar dingen op verschenen. Dat er een ‘error’ is, dit 

betekent dus dat die stuk is. En dat we 1 onderdeel ge-

vonden hebben en er nog 6 missen.  

Wat zal vandaag ons brengen? Nog een onderdeel? 

Hoe meer onderdelen, hoe meer de tijdmachine lawaai 

gaat maken? 
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Het weer: 

 

Kampdoop 

Vandaag was een bijzondere dag. (Helaas voelde Jop zich even-

tjes ziek, maar gelukkig gaat het weer beter).  

Maar ook de grote kampdoop ging weer van start, alle welpen 

die al geïnstalleerd waren en nog nooit op zomerkamp waren 

geweest, gingen erin.  

De start was zenuwachtig en even later: NAT! Het was vooral 

veel water, modder en nat. 

De finish was moeilijk, je kreeg een heel vies goedje binnen en 

pfffffftt! Ze hebben het allemaal doorstaan. Iedere welp kreeg 

een ballon en deze mochten ze niet kapot maken. Als deze kapot 

ging moesten ze op nieuw. 

Droge kleren, opgeknapt en blij. 

We zijn een echte welp! 

Uw redacteur, Timo rouw “echte welp” 

Nest van de dag: 

Roze 

Stand van de tijdmachine: 

Prehistorie 

Moppentappen: 

Wat krijg je als je een bol wol kruist met Ikki?  

 Honderd meter prikkeldraad 

Wat eten we vandaag? 

Vleesch, en nog meer vleesch 

Uitspraak van de dag: 

Iets kwijt? Kijk bij de goudblokjes! 


