Wat een dag…
Ik ben bang dat dit een van de meest saaie kampmails allertijden wordt. Nu ben ik snel
bang, dus dat zegt ook zeker niet alles. Over bang gespoken, gisteravond na het
programma, toen uw kinderen netjes stil en rustig op bed lagen (ahum), zaten wij van
de leiding lekker een toostje met brie te nuttigen toen we werden opgeschikt door een zacht maar
toch duidelijk belletje… Nu is dat geen probleem maar als je om een uur of 3 s’nachts een belletje
hoort bewegen, vanuit het duister en in jou richting, is dat toch een reden om als een gillende
keukenmeid op te springen en net te doen alsof het einde van de wereld in zicht is. Althans voor de
helft van de leiding bleek dit de meest passende reactie. Als u denkt; wat moet ik met deze info? Ik
heb echt geen idee, maar dit was het meest spannende dat we vandaag hebben meegemaakt.
Zoals gister al voorspeld hebben wij moeten dealen met een magere 40 graden celsius en dat gaat
absoluut niet in de koude kleren zitten. Ons programma hebben we hierop natuurlijk aangepast om
iedereen gezond de dag door te krijgen. We hebben zo veel mogelijk rustig aan gedaan, de schaduw
op gezocht, gedronken en gerust waar mogelijk. Het was dus niet echt een spannende dag, maar
meer een ontspannende dag. Beetje met water spelen, film kijken en klaverjassen met Jeffrey.
Vanochtend was de themeperatuur nog redelijk en heeft A en B samen lekker ‘Levend ZeeKoehandel’
gespeeld. Dit spel biedt normalerwijs mogelijkheid om ontzettend hard vals te spelen. Om dan
vervolgens alsnog te verliezen... Voor de mensen die nog niet helemaal bekend zijn met onze spellen
en de bijbehorende competitie: de spellen waar wij elke dag over schrijven zijn het middel voor de
kinderen om voor hun groepje punten te verzamelen. Aan het eind van de week maken wij tijdens de
Bonteavond de klassementswinnaar bekend voor zowel kamp A als B. Hieronder even de huidige
tussenstand:
Kamp A:
Tom:
Sarah:
Annick:
Robbert en Nynke:

18 punten
13 punten
15 punten
15 punten

Kamp B:
Simon:
Daan:
Sonja:
Jeffrey:

13 punten
20 punten
16 punten
23 punten

Vandaag hebben we dus maar één spel gespeeld om voor de punten te strijden, maar geloof ons: er
komen nog mogelijkheden genoeg voor de kinderen om wat punten bij elkaar te sprokkelen.
Daarnaast willen we via deze mail nog even een shout-out geven aan onze sponsoren! Dit maakt het
bijvoorbeeld mogelijk dat wij (ja wij, want ook de leiding is er niet vanaf te slaan) lekker van een
springkussen kunnen genieten. Duizendmaal dank.
Terug naar de orde van de dag. Het avondeten bestond vandaag uit een keuzemenu van een speklap,
hamburger en worst van de BBQ, geserveerd met aardappeltjes uit de oven, aardappelpuree,
spinazie, bloemkool en doperwten. Noem het een rekenfout, overmoedig of gewoon lui, maar een
ding was zeker, we hebben doperwten gegeten, heel veel doperwten. Een kilootje of zes bleek net

even te gortig. Mocht(en) uw kind(eren) thuis komen met een ongezonde afkeer voor doperwten,
dan verbaasd dat ons niet.
Op het moment kijkt kamp B ‘Finding Nemo’ in een heuse buitenbioscoop. De film wordt namelijk op
de buitenmuur van het kampgeouw geprojecteerd. Kamp A ligt inmiddel al een een paar minu… uh,
uren in bed. We hadden weer wat last van nachtbrakers.
Om u nog even uit de spanning te halen. Later in de nacht kwamen we er achter welke griezel er met
een belletje over ons terrein rond liep. Zie foto, best schattig eigenlijk.
Wij hopen dat u ook een beetje door de hitte bent heen gekomen vandaag en wensen u voor
vandaag een goede nachtrust of goedemorgen toe.
Liefs,
Jeff, Lonneke, Nynke, Sarah, Robbert, Ed, Simon, Daan, Sonja, Annick, Tom en Koen

PS: Vergeet u geen kaartje te sturen naar uw kind(eren)? Ze wachten met smart

