
 

Opstartprobleemjes !  

 

Deze woensdagochtend kwamen wij wel heel langzaam op gang. 

Dat was even nodig nadat kamp A alle energie in de dropping had gestopt en  

kamp B zich tot diep in de nacht suf heeft gepiekerd in de hermetisch afgesloten 

Escape Room. 

Uitslapen dus en omdat de kids een uurtje langer mochten snurken is de leiding ook maar een uurtje 

langer blijven liggen. Niet dat we dat nodig hebben natuurlijk. 1 weekje per jaar met chronisch slaaptekort 

is echt geen probleem voor ons. 

Maar even serieus nu. Vanochtend deden we na het ontbijt Even Serieus. We zijn tenslotte een kamp van 

de kerk en dus hebben we even wat broodnodige kinderbijbelkennis bijgebracht.  

Een goed verhaal en dat op een doordeweekse woensdag. 

Daarna ging het mis.  

Dachten de kids dat ze rond het middaguur weer konden aanschuiven voor 

de lunch maar helaas, daar moesten ze eerst voor aan de slag. 

Opdrachten doen om je lunch bij elkaar te sprokkelen. 

Belachelijk vonden ze, “Mijn ouders hebben toch genoeg betaald!’ hoorden 

we vaak. 

Gelukkig maakten de binnen kamp wereldberoemde Turnaroundbitches 

weer een hoop goed en daar wilden ze best wat extra’s voor doen. 

’s Middags in het bos de legendarische spellen Levend Stratego en 

Vlaggenroof gedaan zodat de koks in alle rust 10 kilo mix konden 

omtoveren in 275 pannenkoeken. 

Na het eten een fanatiek potje Levend Ganzenborden gedaan waarna kamp 

A vroeg (lees ‘wat vroeger dan laat’) de slaapzaal heeft opgezocht.  

Kamp B is nog een uurtje gaan griezelen bij het kampvuur. Aan de voorkant lekker warm maar de 

ruggetjes koelden snel af bij een buitentemperatuur van 12 graden. 

De leiding heeft het 12-gradenprobleem opgelost door de leidinghoek, die buiten het gebouw zit, om te 

bouwen tot een ouderwetse hut. Zeiltjes aan alle kanten, fleecedekentjes en kaarsen er bij, heaters aan 

het plafond en een goed portie warme sfeer. Niets (meer) te klagen. 

Morgen weer een nieuwe dag en Piet Paulusma belooft dat het een graad of 25 wordt. En als het 25 

graden wordt dan gaan we …………  

Tot morgen 

Vogel, Nynke, Ed, Koen, Simon, Annick, Henk, Lonneke, Tom, Sonja, Jeffrey, Danielle en Ruben en Sarah 

die ook de foto’s wil zien. 

 



 

 

 



 

    

     



 

      

 


