
 

 

For a few dollars more 

 

Zondag, we hebben de eerste echte dag en nacht weer gehad. En we zitten er 

weer lekker in. Gisteravond uitgebreid geoefend met uitbreken (we kunnen het 

nog), de eerste straffen bedacht en uitgedeeld (het was nog vrij mild, zo zijn wij aan het begin) waarna de 

laatste leiding nog relatief vroeg naar bed kon (3:00 uur ongeveer). Vanmorgen onze eerste 

ochtendgymnastiek op het bedauwde gras, vervolgens ons eerste ontbijt in de ochtendzon. Heerlijk was 

het. Daarna naar het bos voor enkele klassieke potjes levend Stratego en vlaggenroof. Sommige dingen 

veranderen nooit. Dat bos is dit jaar trouwens niet om de hoek. We moeten er een kwartiertje naartoe 

lopen maar als we er eenmaal zijn is het zeer de moeite waard. Dicht bos, een stukje zandverstuiving, we 

kunnen er van alles mee. Je wordt er niet echt schoner van, dat niet….. 

Na de lunch en de middagrust hebben de kampen A en B een verschillende middagbesteding 

gehad. Kamp A is uiterst creatief geweest met prachtige halsdoeken en totempalen als resultaat, 

kamp B heeft weer één van de beroemde fietsspeurtochten gemaakt. Deze keer natuurlijk niet 

uitgezet door Bas, hij gaat niet meer mee, maar ook deze was weer pittig, zeker met dit warme 

weer. Het duurde dan ook wel enige tijd voordat iedereen terug was. 

Voor kamp A was het vanavond een ‘vroege’ avond. Concreet betekent 

dat na het broodje-hamburger-eten, gevolgd door een moment van 

serieus, grondig douchen (met tekencontrole) en hup naar bed. Kamp 

B is net klaar met het Beursspel. Ze kunnen dat beter dan u zou 

verwachten, misschien moet u uw pensioen nu alvast in de handen van 

uw kinderen leggen. Het is maar een ideetje…… 

Voor ons nu ook even een ‘brie en toast’ momentje. We gaan nog lang 

niet naar huis…… 

 

Henk, Nynke, Ruben, Lonneke, Simon, Danielle, Edwin, Sonja, Tom, Sheila, 

Koen, Sarah en Jurgen 

 

 

        

Zo zie je er uit als je net 

gedouchd bent 

Eeeeeeeeeeeehhhhhhhh ???? 

Yoga denk ik. Maar kan ook de Heimlich zijn. 



 

 

                

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


