
 

Supergranny 

We zijn hier nu al drie dagen en we komen op stoom!! Nou ja, op stoom is 

misschien niet de goede uitdrukking. We komen vooral op stof….. Het begint hier 

binnen steeds meer op de Gobi woestijn te lijken. Tijd dus voor de grote 

schoonmaak! Eerst de kamers opruimen, omdat, zoals één van onze kinderen zei: 

“Een opgeruimde kamer leidt tot een opgeruimd hoofd….”. Dat u niet denkt dat wij alles al gehoord 

hebben en nooit meer iets nieuws leren. Deze nemen we mee! Nou was het ook wel nodig hoor 

want het eerste wat hier na aankomst altijd gebeurt is dat alle tassen omgekeerd worden. En (dat 

wist u niet) maar dat is uw schuld! U stopt altijd net dat leukste T-shirt onderin de tas waardoor je 

bij de derde keer verkleden op de eerste zaterdag, voor 16:00 uur (u denkt nu dat ik overdrijf) 

alles wel uit je tas móét halen. U vergeet altijd de onderbroeken in te pakken (ja echt, kijk maar er 

zit niks meer in mijn tas. Nee, het ligt onder je bed… Echt niet, dat is niet van mij! Je naam staat 

erin….. O, nu je het zegt….). U vergeet te zeggen dat de tandenborstel in het zijvak zit. Eigenlijk is 

het maar goed dat uw schatjes zo flexibel zijn! Maar kort en goed, opruimen dus. En na het 

opruimen vegen. Kilo’s zand, snoeppapier en vergeten kleren van anderen werd op grote hopen 

geveegd. En het resultaat mag er zijn. Het hele gebouw is weer spic en span! Daar gaan we toch 

lekker een halve dag van genieten!!!! 

Maar we hebben niet alleen gewerkt hoor. Ruben had niet verzaakt dus 

er kon weer gezwommen worden en Sonja had een wetenschappelijk 

spel bedacht waar werkelijk waar geen kind chocola van kon maken 

(helaas, ze zijn niet allemaal hoogbegaafd). Daarnaast hebben we weer 

eens lekker levend geganzenbord (ik moest het ook drie keer overtypen 

maar volgens mij klopt het) en hebben we vanavond dropping. Al met al 

een topdag. En ondertussen blijft het maar mooi weer…. We zullen het 

wel verdiend hebben! 

 

Tot morgen, 

 

De leiding 

 

 

 



Wat eten we eigenlijk? 

Zaterdag: Sla Krieltjes doperwtjes en worst 

Zondag: Nasi (met kroepoek en Atjar en Seroendeng en gebakken uitjes) 

Maandag: Stampot Andijvie (met jus in een kuiltje en spekkies en kaas) 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Ons zwembad is inmiddels op – klaar – versleten – lek – niet meer waterdicht (en vies). 

Daarom hebben we een nieuwe besteld. De trailer arriveert dinsdag. 

Met dank aan www.grotezwembandjes.nl 

 

 

 

 

Allemaal gezakt voor de antisliptraining. Groene zeep heeft gewonnen. 



 

 

 

 

 

 

 

Dropping kamp A 


