The lion sleeps tonight

Maandag alweer…. Sommige leden van de leiding krijgen al de kriebels als we het
er alleen maar over hebben, maar vanaf nu gaat het hard. Time flies when you’re having fun…..
Het was weer een volle dag vandaag. De kampen zijn gezamenlijk begonnen met levend Koehandel,
een all time favourite die in dit geval wel door Koen bedacht is. Want dat gaf gisteren nogal afgunst
onder de leiding. Levend Catan, een spel dat kamp B vanmiddag trouwens opnieuw gedaan heeft
omdat het gisteren zo goed beviel, is door Sheila bedacht. Dus jongens, geen ruzie meer, Sheila is van
levend Catan en Koen is van levend Koehandel.
Na de lunch en de middagrust zijn de groepen gesplitst. Kamp A heeft levend Bingo gedaan (deze is
van Sarah) terwijl kamp B naast Catan ook vlaggenroof gedaan heeft. Zoals ik al zei, het was een volle
dag. Na het eten heeft kamp A in het dagverblijf de tekenfilm Tarzan gekeken. Simon had er even
werk aan maar uiteindelijk konden zij de film liggend bekijken terwijl hij op het dak geprojecteerd
werd. Alsof we in het Omniversum zaten! Kamp B is nu bezig met de pubquiz. Lastige vragen hoor!
We zitten hier met vier man leiding en echt niemand weet wat voor gereedschap een rattenstaart is.
Hebt u een idee? En niet stiekem Googlen!!
Gisteravond was overigens gedenkwaardig. Zoals u misschien wel weet wil het hier nog wel eens
rommelig zijn tijdens het op bed leggen van de kinderen (ik houd wel van een eufemisme). Er wil nog
weleens een kind uitbreken. Zo ook gisteravond. Spijtig genoeg deden ze dat niet geheel geluidloos.
Dat had als gevolg dat er wat klachten kwamen, wat vervolgens weer aanleiding gaf aan de eigenaar
van het kampgebouw om ons een welgemeende vermaning te geven (en onthoud wat ik eerder zei
over eufemismen). Gevolg is nu dat we vanavond de deuren goed dicht houden. Zelfs Fort Knox is
een hondenhok vergeleken met ons kampgebouw vanavond. Nou maar hopen dat de leeuw
vanavond echt slaapt…..
Morgen meer!
Ar, Ör, Saar, Koentjuh, @, San, Son, Hendrik, Lon, Daan, Jurg, Bassie, Siegert, Sjiel en Boon

LEVEND
BINGO

Een voorbeeld van een
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