Rainman
Hallo, daar zijn we weer! Na een klamme nacht hebben we
vandaag de eerste volle dag beleefd. En dat was er weer één
om te onthouden. Vanmorgen tijdens het ontbijt hebben wij
gekeken of het mogelijk is om in 30 seconden meer dan 80
mensen, inclusief tafels, bestek, brood en beleg, van buiten
naar binnen te laten gaan. Dat bleek niet te lukken. Nu vraagt
u zich misschien af waarom je zoiets zou willen. Nou, dat had
u ook gewild als het opeens gaat stortregenen en alles binnen
enkele seconden doorweekt is terwijl je net rustig zit te
ontbijten. Maar, eerlijk is eerlijk, het ging dan wel niet in 30
seconden, maar alles stond toch in anderhalve minuut
binnen. Drijfnat natuurlijk, dat wel. Nadat we allemaal onze
zompige boterhammen opgegeten hadden was het weer droog en konden we beginnen aan
het eerste ochtendspel van dit jaar, de jaarlijkse sportochtend. Nou, sporten kunnen ze
hoor, uw bloedjes. Bij het laatste spelletje (B-kinderen tegen de leiding) bleek dat wel uit de
afgetrokken bekkies die de leiders na afloop hadden. Wat kunnen uw koters lopen!
Vanmiddag is kamp A voor het eerst naar het bos geweest voor het nieuwe spel:
Bosmemory. Ik geloof niet dat ik u hoef uit te leggen hoe dit spel werkt… B heeft spelletjes
rond het kampgebouw gedaan. De precieze omstandigheden hiervan waren voor de
onkundige toeschouwer niet altijd duidelijk, maar het spel omvatte in ieder geval culinaire
en intellectuele activiteiten. Kolfjes naar de handen van uw kinderen dus! Vanavond na het
diner (wraps! Een blijvend succes!) was het tijd voor het jaarlijkse “even serieus” op
zondag. Deze keer had het voor beide kampen de vorm van een quiz. Daarna was het voor A
bedtijd. B is nu nog in het bos, dus de achterblijvers hebben nu even rust. Maar niet voor
lang…..
Tot morgen!
De leiding en hun 74 kinderen
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