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En dan is het alweer Dinsdag, en dus over de helft van de kampweek. Allereerst een bedankje voor 

de nachtwachters, Priscilla en Jo. En dan de ochtend, het was voor sommige moeilijk, hun nest uit te 

komen. Maar voordat er FOURAGEREN over het terrein werd geroepen, was iedereen eruit. 

Na het ontbijt, was het weer schrobben geblazen. Zelfs de inspectie wordt omgekocht met snoepjes. 

Groot omkoopschandaal gaat de ronde op het kampterrein. Vooral bij Vendel 1 en 2 worden er met 

zakken winegums geboden, om maar meer indruk op Theo en Jan te maken. Ze zijn niet gezwicht 

voor de charmes van de kinderen, want uiteindelijk heeft Vendel 3 de kamptotem gewonnen.  

Proficiat allen !! 

 

Hierna was het tijd voor de spellen. En wel groepsspellen. Op het kampterrein hangen 

tussenstanden, en het is enorm spannend. Dus het ging er hard aan toe tussen de spelvendels. Ook 

had Theo Toonen een Sjorblok ingepland. Om toch de kinderen een basistechniek te leren. En ze zijn 

heel leergierig. Voor dit kamp is het misschien nog lastig, maar volgend jaar vliegen de boomhutten, 

schommels, klimrekken om de oren, die ze zelf maken. 

En na de groepsspellen, stonden er tosti’s op het menu. En met een volle maag zijn we gelijk naar de 

individuele spellen gegaan. Ook dit is een spannend klassement. We hebben twee categorieën, de 

jongere en de oudere categorie. Een van de spellen was sjoelen, deze mocht natuurlijk niet 

ontbreken. Veel kinderen deden in het weekend sjoelen met Oma. Dus talent zit er wel in. Het 

grootste talent is Mitch Wolff, hij had de meeste punten. Ook hebben we golfers in ons midden. The 

hole in one’s vlogen om de oren. Was weer leuk. 

Toen de kinderen bij elkaar gefloten waren, kwam de blauwe geest (Jens) en de prinses (Jeanette) 

tevoorschijn. We moeten nog altijd de wonderlamp vinden. Maar nadat we gisteren als hint de 

veren hebben gekregen, moeten we verder op zoek. De blauwe geest heeft een vogel gespot. En 

daar zijn we heel voorzichtig gaan kijken, voor zijn diamanten. Eenmaal daar aangekomen, bleek dat 

hij weg was. En dat hij de diamanten op het kampterrein verstopt heeft. Dus hup, kinderen gaan in 

spelvendels de diamanten zoeken. Dat lukte aardig, maar er zijn nog altijd diamanten zoek. Dus de 

kinderen hebben nog 2 dagen om wat te vinden op het terrein. En dan komen ze weer terug, om de 

wonderlamp te vinden.  
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Na dit goed stukje acteerwerk, waar GTST jaloers op is. Ahummm… Voorafje kippensoep, 

hoofdgerecht was gebakken piepers, broaiworst en bonen. En dessert perzik en vla. Jammie jammie. 

De meeste potten werden leeg geschraapt. Dat is altijd een goed teken.  

 

Helaas na het eten, werden de weergoden een beetje vervelend. Er kwam een flinke bui naar onder, 

die ons avondspel deed schrappen. De kleinste kinderen lagen dan al lang en breed op bed. 

Waarschijnlijk hebben die niks van dat gekletter op de tenten gemerkt. Waar bij de kinderen geen 

problemen waren aangetroffen, die tenten staan bij de meeste op een heuvel, was er een klein 

probleempje bij de dames leiding. Deze tent kwam dan toch onder water te staan. Dus daar kwam 

een kleine evacuatie aan te pas. En deze liggen nu in een deel van onze staftent.  
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De rest van de vendels zijn ook daarna na bed gegaan. Om toch op de hoogte blijven van de laatste 

roddels. Blijkt er een verliefd koppel in Vendel 4 te zitten. Dit wordt nog vervolgt… Het oudste 

vendel is ook even van het kampterrein geweest. Zij zijn water wezen halen met Tom op de Trekker. 

Een gezellige boel daar.  

 

Zo is dag 4 alweer afgelopen en is er morgen alweer de ouderavond, maar ook het zwemmen staat 

op het programma. Ze zullen in ieder geval schoon zijn morgenavond. En dan hopen we nog op goed 

weer, en dan is het helemaal super. 

 

Tot morgenavond !! 

 

 

 


