
Pannenkoeken en woensdagdipje 

Zoals u wellicht weet, was het vandaag woensdag. De week is dan ook officieel 
doormidden en gaan we, zoals Ed altijd zegt, alweer bijna naar huis. Dat laatste is 
echter nog verder weg dan u denkt. Gelukkig. We merken wel dat het verlangen naar 
rust bij de kinderen met de minuut groter wordt. Woensdag is dan ook de dag dat de energielevels 
bij zowel de kinderen als de leiding een dieptepunt hebben bereikt. Ook deze week is het weer 
raak.  De wallen worden alsmaar groter en hangen inmiddels tot op de enkels, het rennen tijdens de 
spellen gaat wat langzamer en de lontjes worden wat korter. Desalniettemin hebben we het weer 
prachtig naar ons zin gehad op deze woensdag. De temperatuur is wat gezakt en dat geeft toch wat 
meer ruimte voor activiteiten. Die ruimte was in dit geval het bos. 

Ondanks alles zijn we het woensdagdipje aardig doorgekomen, al zeggen we zelf. Het is iedereen dan 
ook weer gelukt om uit bed te komen voor de ochtendgym. De een wat sneller dan de ander. Na de 
ochtendgym zijn kamp A en B samen vertrokken richting het bos om een echte klassieker te spelen: 
Levend Stratego. Uiteraard werd er weer gepoogd om op de meest creatieve manieren vals te 
spelen, met wisselend resultaat.  

De dag actief begonnen, hebben we een lekker lange middagrust gehouden. Na de lunch een paar 
uur op bed om een beetje bij te tanken met z’n allen (tegen gunstigere prijzen dan aan de pomp, 
beloofd). Na het rusten heeft kamp A vieze spelletjes gespeeld. Dit behoeft uitleg. De kinderen 
leggen hierbij een parcours af waarbij ze verschillende spelletjes doen. Denk aan pictionary, maar 
dan tekenend met een neus gedoopt in chocoladevla, geblinddoekt eten proeven (marmite viel niet 
bij iedereen in de smaak), slagroom “dit” (Sarah kan het mij echt niet duidelijker uitleggen, sorry), vla 
happen en overgooien met een ei. Voor een gezond portie leedvermaak, zie de foto’s onderaan de 
mail. Na dit ranzige tafereel zijn de kinderen grondig met de tuinslang afgespoten, wat op zich al 
hilarisch was om te zien. Kamp B heeft vanmiddag Levend Ticket to Ride gespeeld. Het doel van dit 
spel is om een zo groot mogelijk netwerk van treinen te bouwen. Groot succes. 

Voor de late avond stond de dropping op het programma. Vanaf het Eurocircuit van Valkenswaard 
onder begeleiding de weg terugvinden naar het kampgebouw. Niks van dit alles is uiteindelijk 
gebeurd. Nou ja, de locatie was wel zeker bepaald (na anderhalf uur rondrijden), maar de kans op 
regen en onweer heeft ons doen besloten niet te ‘droppen’. Anticlimax ten top helaas. Onze verse 
leiding Robbert zonder H (binnenpretje, had u bij moeten zijn) had zich ontzettend verheugd op een 
stevige nachtwandeling, maar verder dan zijn klapstoel is hij uiteindelijk niet gekomen. Achteraf viel 
het wel mee met de regen, dus ik zie kansen de nachtrust van uw kroost nog te verstoren voor een 
extreem vroege ochtendwandeling. Eerst maar is zien of er leiding is die zijn nachtrust op wil geven.  

In plaats van de dropping heeft kamp A lekker een filmpje gekeken om volledig ontspannen richting 
bed te gaan. De nachtrust is verdiend. Kamp B heeft nog een aantal spelletjes gedaan, zoals Levend 
Mastermind en Halli Galli. Daarna zijn ze rustig richting… BUITEN! Ze lopen buiten! Houd ze 
tegen! Dag nachtrust…Wij gaan onze zaklampen pakken om die mooi witte sneakers op te sporen. 

Voor nu: slaap lekker en tot morgen! 

Liefs, 

Jeff, Lonneke, Nynke, Sarah, Robbert, Ed, Simon, Daan, Sonja, Annick, Tom en Koen 



  



  



  



 


