
 

 

Een natte dag 

 

Hallo, daar zijn we weer! Ietsje later dan normaal, maar daar is een goede 
reden voor. Vanavond is namelijk onze befaamde dropping. Vrijwel alle 
kinderen zijn vanavond geblinddoekt naar het bos vervoerd om vervolgens te proberen te 
voet naar het kampgebouw terug te komen. Altijd spannend, zowiezo omdat er altijd 
iemand expres verkeerd wil lopen en er meestal minimaal drie personen met een 
richtingsgevoel van een gebakken ei meelopen. De voortekenen zijn dit jaar echter gunstig, 
kamp A is al terug, zonder echt verkeerde afslagen te nemen.  
 

Ik vertel u niets nieuws, maar vandaag was echt een bloed-supernova-vesuvius-hete dag. 
Ondanks dat hebben we gewoon ons programma afgewerkt. Beide kampen hebben de hitte 
getrotseerd en een bosspel gespeeld. Kamp A vanmorgen Water-Spons-Vuur en kamp B 
vanmiddag Boskwartet. In de middag heeft kamp A rondom het kampgebouw levend 
geganzebord. Kamp B had vanochtend thema-ochtend, wat betekent dat rondom het 
gebouw allerlei creatieve activiteiten moesten worden ontplooid. Dat heeft in ieder geval 
weer een aantal glazuurbrekende nieuwe cocktails opgeleverd. Moet u ze maar eens om 
vragen als ze weer thuis zijn. Na de spelletjes was er natuurlijk nog even tijd om de badjes 
(enigszins onterecht verkleinwoord) te gebruiken. Altijd lekker, dat houden we deze week 
nog wel even vol! Beetje jammer dat vanavond de slang van het grote zwembad los schoot 
waardoor het veld nu blank staat. Slang is inmiddels weer hersteld en we laten de vulslang 
vannacht wel in het bad hangen. Hebben we morgen weer een vol zwembad.  
 
Dan nog even een huishoudelijke mededeling. Vanavond 
hebben we ons tegoed gedaan aan culinaire wereldreis. 
Wraps met een Mexicaanse inslag en daarbij ook wraps 
met een Turkse inslag. Wat daar de gevolgen van zijn voor 
onze inwendige mens weten we nu nog niet. Maar 
mochten deze 2 culturen bepaalde extreme inwendige 
processen in gang gaan zetten vrezen wij voor een 
onhoudbare situatie in de slaapzalen. Alleen goed luchten 
zal dan nog helpen.  
 
Tot morgen! 
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Ongelofelijk wat de dames binnen enkele 

dagen voor elkaar krijgen. Dat zie niet 

gebeuren in de jongenszalen. 

Ontsnapt als 

Superwomans 



 

 
 

 
 



  
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 


