
 

Kamp  

Dinsdag: Op safari 

 

Wat een spannende dag hebben wij beleefd. Een hele dag in  de 

jungle doorgebracht. Slingerend door het dagverblijf aan de lianen. 

Halsbrekende capriolen werden er uitgehaald. Maar eerst werd er 

door kamp A geCREABEA’t waarbij alle inspiratie in een 3D-

vakantiedorp werd gepompt. De resultaten zijn overweldigend. 

Kamp B heeft ook een aantal spannende spelletjes gedaan waarbij 

het bakken van de meest extravagante muffins een topattractie was. 

Daarna was de lunch aan de beurt. Maar daar moesten de kids wel 

wat voor doen. Met allerlei opdrachten konden de verschillende 

ingrediënten verdient worden. Vooral het handdrukken met 

hoofdleider Ed was erg populair omdat daarmee een gebakken ei 

verdient kon worden. Zo populair dat we 60 eieren hebben 

gebakken. Heerlijk klusje. 

’s Middags een potje levend geganzebord, dus weer opdrachten 

doen en het kampterrein afzoeken naar de juiste nummertjes. 

Diner bestond uit onbeperkt pannenkoeken eten waarbij het 

eindelijk een keer gelukt is om meer pannenkoeken te bakken dan 

dat het hele onverzadigbare stel op kon. Hierbij nogmaals onze 

welgemeende excuses  aan de corveeploeg die de keuken weer in 

oude staat mocht terugbrengen. 

Toen wachten tot de schemering insloeg en kamp A kon beginnen 

met de gevreesde dropping-der-droppingen. 1,5 uur wandelen in het 

donker door spannende bossen en halverwege was daar ineens een 

zak met ijsjes. Nou jaaaaa! 

Kamp B heeft vannacht ook z’n dropping maar daarvoor mochten 

eerst de keeltjes even gesmeerd worden bij een bijzondere 

zangsessie. Haarzuiver klonk dat ….. NOT…. maar wel leuk. 



Wanneer de B-kids thuiskomen is op dit moment nog onbekend. Ze 

zijn gedropt op de grens van NL en België. Om precies te zijn bij 

grenspaal 181. Morgen laten we weten of ze gekozen hebben voor 

de snelste route naar het kamphuis of de toeristische route door de 

Belgische Ardennen. 

Tot morgen!  

Sander, Ingeborg, Daniëlle, Siegert, Simon, 

Bas, Maartje, Evelien, Lennart, Edwin, 

Lonneke, Henk, Sonja en Jurgen 

 

 

                                  

https://twitter.com/#!/KampZoetermeer 
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