
Regentijd 

Zoals we gisteren al gemeld hebben: HKZ is echt goed op safari! En echte bikkels zoals 

wij gaan natuurlijk niet alleen rondjes rijden door de Afrikaanse savanne als het mooi 

weer is! Neenee, ook in de regentijd buffelen wij door. Wij weerstaan de moesson met 

speels gemak. Ons krijgen ze niet klein! 

Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het zo erg nou ook weer niet was. Er valt af en toe wel een 

drup regen, maar het is maar zo weinig dat we in het bos eigenlijk gewoon droog blijven. Edoch, het 

gaat om het principe (en daar barsten wij van, van de principes). Zo zijn wij in  principe liever lui dan 

moe, maar ondanks dat hebben wij maar wel gewoon 45 kilo kleibinten geschild! En we hebben ook 

nog eens toneelstukken opgevoerd omdat het vandaag zondag is en we “iets serieus” moesten doen, 

hebben we ons in het zweet lopen rennen tijdens levend Stratego, Vlaggenroof en de 

ochtendgymnastiek en hebben we allerlei creatieve hersenspinsels de ruimte gegeven tijdens de 

creatieve ochtend. Zo, nou u weer! 

Die creatieve ochtend was trouwens zeer geslaagd. Al was het alleen maar om de foto’s die dit 

opleverde. Eerlijk is eerlijk, ik heb ook geen idee wat we zien (sommige mensen moeten saaie dingen 

doen zoals boodschappen) maar creatief ziet het er zeker uit. 

Kamp A gaat vanavond vroeg naar bed (lees voor vroeg 9:45), de eerste slijtplekken worden al 

zichtbaar. B natuurlijk niet, die bikkelen straks nog even door met levend Catan. Want zo werkt dat 

hier hè: Koen maakt alles levend. Het wachten is nog op het moment dat we een keer levend gaan 

klaverjassen. Oké, Sonja zit mee te lezen en ziet meteen een uitbreekstraf voor zich. Nou, wij zijn 

benieuwd. Nu maar kijken of er vanavond iemand uitbreekt…… 

 

Tot morgen! 

De leiding 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 
Ontluikende kampliefde binnen de 

leiding.  

Logisch met zo’n oranje truitje. 

Belangrijk: 

Fles Amarula onder 

handbereik. 



 

 

 



 

 


