Een werelds zomerkamp 2016
Dag 2 Chinese maandag
Evenals voorgaande jaren heeft de
kampstaf voor dit jaar ook weer een zeer
iritante wekdienst georganiseerd.

Op een andere psot moesten de kids kratjes
stapelen. (En nee dit waren niet de lege
kratten van de leiding, die drinken echt
bier Hertog Jan, en zeker niet zoveel)

Met de tering herrie van het drumstel van
Marcel werden we al om 08:00 gewekt.

Na het ontbijt start de sterrentocht “reis om
de wereld”. De tocht duurde ongeveer 5
uur en was 25km lang.
Een van de posten was boerengolf.

Maandag editie

Na de tocht was de energie nog niet op en
begonnen De Kweakers nog met het
maken van landenvlaggen.
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Zij hadden nog energie, leider Rick niet
meer.....

Het leek wel een afhaal Chinees, veel
vollere borden dan bij NL hutspot.
Onthouden dus pappa’s en mamma’s ze
lusten het allemaal.

Het avond eten was wel erg speciaal, een
Chinese rijsttafel, gemaakt door onze koks
Loel Kielen en ome Flans. En ja zelfs de
croupouk ontbrak niet.

Heerlijk gegeten door iedereen...... Maar
dat kok Loel zoveel sambal had
toegevoegd dat hij vinger verbrandt heeft
aan het weekmenu.

Maandag editie

Ja, en dan het avond programma, voor dit
jaar had de kampleiding twee speciale
waterbanen geregeld. Opbouwen ging
goed, vooral als erverleg moest plaats
vinden. Daar is de leiding erg goed
in...vinden ze zelf.
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Toen de twee banen eindelijk stonden kon
er aangevangen worden met tobbedansen.
Dagweetjes,
Stan en Rick hadden een bezoeker in de
auto.

Morgen meer tijdens de waterspellen in de
middag. In ieder geval blijven de banen de
rest van de week staan.
O ja op kamp mag het kampvuur natuurlijk
niet ontbreken. Ome Frans had voor
voldoende hout gezorgd, en JN zelf voor
andere brandbare dingen (rook was wel
zwart..)

Deze vriend later ook op de kampplaats
gesignaleerd is.

Het was weer een lange vermoeiende dag
voor iedereen. En ja iedereen mocht
natuurlijk ook lekker douchen voor het
naar bed gaan.

Maandag editie

We hebben hem laten leven en er geen
kikkerbilletjes van gemaakt op deze
Chinese dag.
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Het weer van de dag
Er drie kids snoep gewonnen hadden
omdat tijdens het kleine regenbuitje zij de
meeste waterdruppels in opdracht van
Marcel gevangen hadden.

We proletarische kids op kamp mee
hebben. Jelle en Teun lenen namelijk chips
bij de meiden lenen, en die vinden dat niet
leuk.
Onderstaande de eerste gestraften zijn
omdat ze in de kampstaf stoel zijn gaan
zitten. We corvé vervangen hebben door
WC poetsen. We nu dus weer brandschone
toiletten hebben.

Maandag editie

Harstikke goed want de topatractie was het
tobbedansen.

Morgen de dinsdag
’s morgens : Sport en spel
’s middags : Waterspellen
Thema land is , de Verenigde Staten en we
de kookstaf ons weer zullen laten
verrassen, jaja wat zal het zijn....... begint
het met een B en eindigd het met een Q?

