
 

 

 

Kamp  

Maandag: Sportieve vakantiedag 

 

Wat gaat u eigenlijk doen op vakantie? 2 weken all-inclusive naar 

Turkije of met een microscopisch tentje langs de fjorden in 

Noorwegen? Misschien moet u het laatste eens proberen; uw 

kinderen zijn er wel klaar voor volgens ons. Vandaag hadden wij 

onze sportieve vakantiedag en dat viel niet tegen. Er zit toch meer 

sport in de patatgeneratie dan u denkt. Dat bleek ten eerste al uit de 

inzet en de hartstocht die uw kroost aan de dag legde tijdens de 

sportochtend. Noem de sport en ze blijken hem te beheersen. Na 

deze intensieve ochtend bleken ze uitgehongerd; de 9 broden die 

we voor de middag gehaald hadden waren maar ternauwernood 

voldoende om de honger te stillen. Vervolgens zijn we vertrokken 

naar ons volgende sportieve uitje: Bowlen! Dat was onze 

sponsoractiviteit voor dit jaar. Kamp A heeft daar enkele weken 

geleden al de longen voor uit het lijf gelopen en kamp B moest de 

10 kilometer naar de bowling in Valksenswaard op de fiets afleggen. 

Weer actief dus. Zeker als je dan bedenkt dat die 10 kilometer op 

zijn zachtst gezegd niet onder tropische omstandigheden werden 

afgelegd moet je wel tot de conclusie komen: Wij moeten iets 

actiefs doen deze vakantie! Het bowlen viel trouwens in goede 

aarde, zeker toen het laatste halfuur ook de discoverlichting nog 

aanging. 

Voor vanavond hadden we weer enkele buitenspellen op de rol 

staan, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij het niet 

zagen zitten om weer naar buiten de regen in te gaan. Ligt het 

allemaal toch weer aan de vorige patatgeneraties…. Waar zijn de 

jongens en meisjes van Michiel de Ruijter gebleven? Nou, gelukkig 

hebt ú die mentaliteit wel op de komende generatie overgedragen! 



Niet naar buiten dus. Kamp B heeft een ingewikkeld puzzelspel 

gedaan terwijl kamp A nu met popcorn naar Kung Fu Panda ligt te 

kijken. Maar ja, na zoveel activiteit op een dag hadden ze dat ook 

wel verdiend! Kamp B heeft zich nu ook gesetteld in filmzaal 2 voor 

deel 2 van de filmavond. 

Tot morgen! 

Sander, Ingeborg, Daniëlle, Siegert, Simon, Bas, Maartje, Evelien, 

Lennart, Edwin, Lonneke, Henk, Sonja en Jurgen 
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