Waterworld

Zo, een beetje laat maar toch, we zijn er nog! En het was weer een dagje
om te onthouden. Vandaag hebben we namelijk gezwommen. Niet
origineel, maar een kamp zonder zwemdag bestaat gewoonweg niet.
Maar daarover later. Kamp B begon de dag al heel vroeg (naar onze
maatstaven dan, rond 7 uur) met dauwtrappen. Een heerlijke tocht
tussen de weilanden door waarbij ze meteen van de gelegenheid gebruik
gemaakt hebben om het brood op te halen bij de supermarkt. Met 22
broden min een beetje, wandelen zonder eten gaat lastig, kwamen zij
rond 9 uur terug bij het kampgebouw waar we gezellig met zijn allen buiten ontbeten hebben.
Daarna kon het zwemfeest beginnen! Tot groot verdriet van Ingeborg hadden we tijdens ons
voorbereidingsweekend ontdekt dat de camping waar wij toen waren (de Achterste Hoef) een eigen
meertje heeft. Tot onze vreugde mochten we daar met het hele kamp gebruik van maken. Lekker
dichtbij, leuk zwemwater en Inge heeft het zand tussen haar tenen maar voor lief genomen.
Behoorlijk vermoeid en verbrand was het hele clubje rond half zes in de avond weer terug. Na het
avondeten (spaghetti) heeft kamp A de film Turbo bekeken. Die viel in goede aarde. Kamp B had een
groot deel van de avond vrij maar tegen half twaalf moesten zij er ook aan geloven. Het was tijd voor
het griezelspel! Een all time favourite van de leiding: Je kan het niet elk jaar doen, dan gaan uw
schatjes er aan wennen, maar dit jaar was het wel weer eens tijd. En het lukte uitstekend! Het gegil
van de kinderen alarmeerde zelfs de beveiliging van het nabijgelegen vakantiepark Het Vennenbos.
Die waren niet erg enthousiast, wat voor ons natuurlijk stiekem een bevestiging was dat wij het
zeker niet te saai hadden gemaakt. Na deze enerverende avond staan de kinders nu hun tanden te
poetsen (we schrijven kwart over twee….). Stiekem hopen wij dat ze ook meteen gaan slapen, maar
daar hebben wij maar beperkt invloed op helaas!

Tot morgen!

Groeten van nu toch wel behoorlijk afgeknoedelde kinderen en leiding

Griezeltocht

