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Dinsdag editie 

 

  Dag 3 Amerikaanse dinsdag 

Daar de nacht ook bij de dinsdag hoort de 

eerste foto van de nacht waarin de helft 

van onze nachtwacht niet wakker bleef. 

We hebben veel hout bij ons en dus kon 

het kampvuur laat op de maandag avond en 

vroeg in de nacht goed opgestookt worden. 

 

Luuk diep in gedachten verzonken, met 

zijn plan voor de volgende dag............? En 

wat krijg je dan ’s morgens : 

 

De ochtend 

We bleven vandaag op de kampplaats en 

dus mochten de kinderen uitslapen tot 

08:15. En toen begon Marcel maar weer 

met zijn.....

 

Traditioneel draaien we ’s morgens het lied 

van het land van de dag, dus vandaag werd 

“The Star-spangled Banner” gedraaid, en 

warempel de meesten herkenden het 

volkslied van de VS direct. 

 

Het was prachtig weer, met een helder 

blauwe lucht. Uiteraard was de spreuk van 

de dag ook aangepast aan het land. 
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Om 10:30 zijn we aangevangen met het 

ochtend programma, sport en spel.  

Zeepbalk gevecht. 

 

Hockey 

 

Skilopen 

 

Bruine bonen schieten 

 

 

Cocktail race 

 

Russisch roulette 

 

En bij Russisch roulette hadden we ook 

snoep happen, en Rick had zijn vriend 

Froggie weer bij zich, welke dan ook in de 

bak van snoepjes rond zwom- 
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In de middag hadden we een uurtje pauze 

en moest iedereen zijn eigen brood smeren. 

Wat ons de dag van tevoren al opgevallen 

was bleek vandaag ook weer, Cynthia en 

Daan doen bijna alles samen. Geen idee 

wat ze hier saampjes achter in de 

beschermde auto doen.

 

 

Het middag programma werd gevuld met 

waterspellen. Voor diegene welke niet 

kunnen zwemmen hebben we zwemvesten 

aangeschaft. 
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En de top atractie : tobbedansen, waar een 

groep erin slaagde 89 keer de baan te 

nemen. 

 

 

Voor het avondeten stond nog het speciale 

idee van Luuk ( ’s nachts over nagedacht?) 

op de agenda. Op slinkse wijze werden alle 

kids in “de bunker gelokt” en opgesloten 

door de leiding. 

 

De kids konden de bunker alleen nog 

verlaten onder een kannonade van 

waterballonen en waterslangen. Redactie 

vond dat wel zwak van de leiding, geen 

escape dus aan het water. 

Nu kon eindelijk de verwachte BBQ 

beginnen, de kookstaf had alweer 

uitstekend alles verzorgt.
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Het was erg lekker, zo zelfs, dat er eentje 7 

stukken vlees naar binnen gestouwd heeft. 

 

En dan is het moeilijk kijken en uitbuiken. 

Dan de corvé vrijwilligers van vandaag, op 

onderstaande foto beginnen ze vol 

enthiousasme aan het poetsen van de wc’s. 

 

 

 

Allemaal vanwege niet luisteren naar de 

leiding. 

De kampjongsten hebben na het eten ook 

nog kapper mogen spelen op sommigen 

van de leiding, zie onderstaand de 

resultaten hiervan. 
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Het zag er goed uit....... 

Weetjes van de dag 

We niet snappen dat we zoveel stookhout 

bij ons hebben. En wel omdat Marcel 

namelijk iedere nacht een heel bos 

omzaagt. 

Zusje pesten door de leiding bestraft wordt, 

hé Coen! 

Als het ’s nachts koud is je beter in de 

koelwagen kunt gaan liggen!!!!!!! 

En de vraag aan iedereen om aan Rick te 

vragen waar het litteken onder zijn kin 

vandaan komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer van de dag 

Harstikke goed want de topatractie van de 

dag was het tobbedansen. 

 

Strakblauwe lucht 26 gr. 

Morgen de dinsdag 

Zwemmen in het buitenbad in Deurne 

’s Avonds : ouderavond en zullen de 

jongsten helaas naar huis gaan. 

Thema land is , Mexico en we zullen ons 

maar weer laten verrassen wat het menu 

van het land zal zijn. ( als het maar geen 

saté saus meer is, we hebben nu voldoende 

winden gehoord en geroken......) 

 


