
The green mile 

 

Zijn we weer! We naderen het einde alweer hè. Verheugt u zich allen al op de vuile was die over 

enkele dagen door de tas heen te ruiken is? Wij niet hoor! We zouden er het liefste nog een weekje 

achteraan plakken. Okee, twee nachten uitslapen zou welkom zijn. En die tas mag u ook hebben! 

Vandaag begon rustig. Kamp A heeft boskwartet gedaan terwijl kamp B het spel zonder uitleg heeft 

gespeeld. U wilt het weten hè? Nou, mooi niet, ook voor u geen uitleg! Na de lunch hebben we 

eindelijk weer eens van een echte middagrust genoten. Dat heeft een hoop goed 

gedaan (en niet alleen bij de kinderen). Daarna zij we met hernieuwde energie 

begonnen aan een reprise van het spel dat tot nu toe zo’n beetje het hoogste 

gewaardeerd werd: Levend koehandel.  

Even terzijde: wij vragen ons ook elke keer weer af waarom alle spellen het 

predicaat “levend” moeten krijgen. Natuurlijk, dood Stratego en overleden 

tafelvoetbal klinken niet erg aantrekkelijk maar het blijft de vraag waarom de 

toevoeging “levend” überhaupt nodig is. Laten we het er maar op houden dat het 

levendige spellen zijn! 

Vanavond hebben we onze laatste zelf gekookte maaltijd gegeten (het aftellen is 

echt begonnen….). Nasi deze ronde. A heeft daarna de avond besloten met douchen 

en zingen. Voor B was het echter nog lang niet voorbij. Er moest nog gedropt 

worden! Dat is deze keer voor het eerst in twee groepen gebeurd (een jonge dichtbij 

en een verre voor de oudere kinderen). En zoals te verwachten was kwam daar weer niets van 

terecht. De ouderen liggen inmiddels op één oor terwijl de jongste groep een potje met vet richting 

de Belgische grens heeft. Nou ja, risico van het vak.  

Tot morgen 

Sheil, Son, San, Saar, Siegert, Henk, Lon, Koentje, Inge, @, Bas, Daan, Boon en Jurg 

 



    

       

      



 

     

 



 

 

 


