
Woensdag = zwemmen!  

Het is woensdag! Op zich al het benoemen waard. We hebben een uurtje uitgeslapen 

om het gebrek aan nachtrust van gisteren een beetje in te halen. De dropping heeft, 

naast twee schoenzolen van B-leiding Daan, aardig wat tijd gekost. Kamp B kwam 

uiteindelijk rond 03:15 weer terug op het kampgebouw, na ongeveer elke kerktoren in de wijde 

omgeving van Hunsel te hebben gezien. Toch is er maar één zoals in Hunsel. 

Woensdag is vaak de dag van waarop we gaan zwemmen en zo ook vandaag. Sommige dingen moet 

je namelijk gewoon laten zoals ze zijn. Dus vertrokken we vanochtend met zwemkleding aan, LUPA’s 

paraat en een goed gevulde rugzak richting ‘Fun Beach’ in Heel. ‘Lekker zwemmen’ klinkt rustgevend, 

maar organisatorisch gezien blijft het een aardige uitdaging voor de leiding. Deze willen naast het 

vermaken van de kinderen ook zelf even zwemmen, duiken, lunchen en stiekem even wat rust 

meepakken op een handdoekje in de zon. Het enige dat we uiteindelijk te pakken hebben gekregen is 

de slappenlach. Het blijkt namelijk dat de leiding zich als gedraagt op het moment dat er een 

waterparcours aanwezig is. Ontzettend lachwekkend, zeker als alles is vastgelegd door een GoPro. 

Naast de been en armspieren hebben ook de lachspieren een opdonder gekregen. Het 

beeldmateriaal komt spoedig uw kant op. Achteraf hebben we via-via vernomen dat uw kroost zich 

ook prima vermaakt heeft. 

De avond werd ingezet met een BBQ. Dit is de enige keer in de week dat we niet aan tafels eten maar 

in picknickstijl een plekje zoeken op het veld, om vervolgens langs het lopend buffet te strompelen 

(strompelen, want het zwemmen heeft er aardig ingehakt). Om de kinderen wat rust te gunnen, 

hebben we het avondprogramma ietwat aangepast. Kamp A is lekker vroeg naar bed gegaan en 

kamp B zit op dit moment na ‘Levend Cluedo’ te hebben gespeeld bij een flink opgestoken 

kampvuurtje. Marshmallows om de suikerspiegel hoog te houden en er wordt gepassioneerd 

meegezongen met Frozen. Natuurlijk waren er toch wat heren uit kamp A die het nodig vonden om 

hun slaapzaal eventjes te verlaten zonder dit te overleggen met de leiding, om zich vervolgens 

succesvol te verstoppen in de heg.   

Inmiddels is de rust weder gekeerd. Wij wachten nog een uitbreekactie van kamp B af, maar gezien 

het programma van morgen (lees: vannacht) is het misschien verstandiger om lekker te blijven 

liggen. Wordt vervolgd. 

 

Tot morgen! 

 

Liefs, 

De waterleiding 

  



               

  

  



 

 

… 

  



 



 


