Troebel water
We mogen het van sommige deelnemers niet zeggen, maar we zijn al
weer bijna op de helft. Wat gaat het toch hard! Maar, laten we niet op de
zaken vooruitlopen, we zitten nog aan de goede kant van de week. En
deze dag was er weer eentje om in te lijsten.
Omdat de dag gisteren werd afgesloten met de dropping, en kamp B pas om half vier terug
was, mocht iedereen vanmorgen uitslapen. En in tegenstelling tot wat er bij u thuis altijd
gebeurd: Hier werd ook uitgeslapen! We zaten daarom pas rond 10 uur aan het ontbijt.
Vervolgens hebben we de ochtend rustig rondom het kampgebouw doorgebracht met
tafeltennis, voetbal, kletsen in de zon en keten, totdat we rond lunchtijd konden beginnen
aan het eerste spel van vandaag: Het lunchspel. De bedoeling bij dit spel is dat de kinderen
door middel van opdrachten een ideale lunch bij elkaar verdienen. Uiteraard geldt bij dit
spel dat hoe lekkerder het product is, hoe meer ervoor gedaan moet worden. Pronkstuk
was de TurnAroundBitch, een all-time favourite. Vanmiddag hadden we na de middagrust
een verrassing: Vandaag was sponsorloopdag! Dat betekent dat de er, naast gezwommen in
de badjes, ook gesprongen op de springkussens kon worden. Dat heeft iedereen vanmiddag
dan ook naar hartelust gedaan. Gevolg is wel dat het water in de badjes nu te ranzig voor
woorden is; daar kan geen pomp of chloortablet tegenop. We moeten dus maar weer 10
kuub water weg laten lopen en de badjes opnieuw vullen. Dat gaan we dan maar doen.....
Het avondeten bestond vanavond uit een uitgebreide
barbecue-party met 12,5 kilo vlees en natuurlijk ook een
paar porties veggie-vlees. En deze keer niet de verplichte
tafelsetting maar een lopend buffet. Iedereen mocht
pakken wat je pakken kon en dan zelf maar kiezen waar je
ging zitten, staan, hangen of lounchen. Uiteraard is onze
hoofdleider Ed, onze oppercarnivoor, ook weer verwend
met een welverdiende T-Bone-knaller. Wat een pretoogjes.
Tot morgen!
Leiding HKZ

Ook HKZ is MVO. Op deze manier verkleinen
wij de afvalberg. Je moet er gewoon een grote
Footprint op zetten.

Voor wie het nog niet wist.
Dit zijn dus
TurnAroundBitches

Weet iemand waarom het
afwasmiddel al weer op is ??

Suikerspinnen voor iedereen !!

