
Een dag in het verre verleden 

Vandaag kregen we te horen dat we in het ver verre ver-

leden zaten, namelijk de prehistorie. Toen de mensen 

nog buiten in hutten woonden en geen elektriciteit ken-

den. 

Na het dierengeluiden spel en door de welpen zelf uitge-

zette speurtocht, was het tijd om voor wat takken te zor-

gen. Zo gezegd zo gedaan. 

Na lekker in het gras te hebben geluncht, werd het tijd 

voor een lekker potje trefbal. Er werd fanatiek gespeeld. 

En zelfs Chikai (die slecht met ballen is) heeft een voor-

werp van het bankje gegooid! Daarna werd het tijd om 

hutten te bouwen, want mensen uit de prehistorie woon-

den tenslotte in hutten.   

Onze fantastische kookstaf verzorgde een heerlijke bar-

becue en er mocht zonder bestek worden gegeten. De 

mensen in de prehistorie hadden natuurlijk geen bestek, 

dus konden we moeilijk met bestek gaan eten. 

Nadat Chikai wat kunstjes vertoonde met haar licht poi, 

gooide het weer roet in het eten en in plaats van een 

kampvuur werd er binnen een spannend spel gedaan. 

Namelijk ‘weerwolven’. 

Vlak voordat het bedtijd was, werd er een voorwerp voor 

de tijdmachine nog gevonden. De machine liet alleen niet 

zien dat het onderdeel aangesloten was…… 

14 augustus 2012 5e Editie Ugchelen 

Kampkrant Welpen  

Willem de Zwijger III 

Het weer: 

 

Wist je dat? 

 We vandaag naar de stad gaan? 

 Het vandaag al dag 4 is? Dat betekent dat het begin van 

het einde is begonnen. 

 Chikai een nieuwe foto camera wilt 

 Marala langs komt? 

 En Liora ook mee gaat? 

 Liora vast wel Eikeltjesstad wilt zien! 

 Nick zijn tand er uit is! 

 Akela haar krultang / kapster kunsten een groot succes 

zijn! 

 Storm telkens als eerste met de dingen van de tijdmachine 

komt, zou hij dr. Ir. G. TimeSpace soms kennen? 

Nest van de dag: 

Rood 

Stand van de tijdmachine: 

Middeleeuwen 

Moppentappen: 

Wat doe je als er een Bageera en een jaguear voor je 

In de jaguear stappen en wegrijden 

Wat eten we vandaag? 

Bourgondisch  

Uitspraak van de dag: 

Niet (k)likken! 


