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Hoi hoi, daar zijn we weer. Het was iets frisser dan de eerste 2 nachten. We praten nog niet over 

nachtvorst, maaaaarrr de graden zijn wat naar onder geschoten in dit gebied. Voor de nachtwacht 

was het een rustige nacht. Herman Janssen en Tuur Hendrikx  hadden alles onder controle!! Bedankt 

mannen. Langzamerhand komt de vermoeidheid om de hoek kijken, en als ze het bed aanraken zijn 

ze vertrokken.  

Aller aller aller eerste was het Stijn van Hees die zich op het kampterrein meldde rond 7:30uur. 

Daarna volgden meerdere van vendel 1 en 2. De oudste vendels zitten nog in vakantie-modus. 

Lekker uitslapen…  

Om 8.30uur zijn we uitgebreid gaan ontbijten. Klein upgrade ontbijtje, in de vorm van tosti’s. Die 

gaan er altijd wel in bij de kinderen. Daarna het vaste riedeltje. Afwassen, afdrogen, opruimen, 

vegen etc. Alles doen ze ervoor om de kamptotem te winnen. Het is uiteindelijk een zege voor 

vendel 4 geworden. De eerste dagen is leuk zo’n kamptotem winnen, maar de dag van ouderavond 

komt eraan, en wat is er mooier om de ouders een mooie kamptotem te laten zien. Dus iedereen zal 

scherp zijn om de totem te winnen.  

Na de uitreiking was het weer tijd voor groepsspellen. Er kwamen allerlei spellen voorbij. Van 

Kegelen tot hindernisbaan, of zelfs het gezicht onder kliederen van jezelf met verf. Hiervan zijn nog 

schitterende foto’s in omloop. De kleinere kinderen zijn fanatieker dan de grote jongens en meisjes. 

Ze willen zo goed mogelijk presteren, en einde van de week een prijsje mee naar huis nemen. 

Na de sportieve ochtend was het lunchtijd. En het was restjes middag. Zeker niet omdat de Fourage 

een rustige middag wilde hebben, maar het overgebleven eten van de afgelopen dagen moest op 

gemaakt worden. De keus was tussen de pannenkoek van onder de tocht, de macaroni van Maandag 

of de tosti’s van de ochtend. De keuze was reuze. Ondanks dat de borden macaroni niet aan te 

slijpen waren, was de macaroni nog steeds niet op. Terwijl iedereen al klaar was en van tafel, zelfs 

de leiding begon al langzaam met opruimen, zat Mitch Wolff nog rustig zijn zoveelste pannenkoek te 

eten.  

 

S’ochtends waren er groepsspellen, in de middag was het tijd voor individuele klassement. Toren 

bouwen van bekers, schieten met elastiekjes, het altijd leuke memory spel. En nog diverse spellen. 

We verwijzen jullie graag naar de foto’s voor deze fanatieke middag. 

Nadat de kinderen weer op adem waren gekomen, stond er ook weer het inmiddels wereldberoemd 

thema op de planning. De clown (Vera Custers) en de goochelaar (Sanne Gietemans) hebben alle 
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kinderen bij elkaar geroepen om de circus directeur te zoeken. Die was de eerste dag weg 

gegoocheld. Omdat er een jongleur heel hard aan het huilen, horen de kinderen dit en krijgen ze een 

gratis lesje jongleren geleerd. Maar de circus directeur is nog niet teruggevonden. Zal hij nog op tijd 

gevonden of terug getoverd worden? Donderdag krijgen we hier antwoord op!! 

 

De kinderen hebben een tijdje hierna vrij spel gehad. Dus de badminton rackets, ballen, 

touwtspringtouw kwamen weer tevoorschijn. De Fourage was ondertussen al een tijdje begonnen 

aan het avondeten. Gebakken piepers, broaiworst, bonen en vooraf een lekkere kippensoep. Een 

sterwaardig gerecht was het. Wie weet binnenkort één michelin ster voor Fourage de vettige 

schottelslet?? 

Nog even gezamenlijk wat opgeruimd, en daarna heerlijk rustig rond het kampvuur gezeten en 

marshmallows gebakken. Het hoort erbij, en dat is het echte kampgevoel. Dat willen we de kleinere 

kinderen toch meegeven. Maar dat stil zitten rond het vuur, eist ook voor sommige zijn tol en 

hebben we de 2 jongste vendels vroeg naar bed gestuurd. Die zullen morgen topfit zijn!! 
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De oudste groepen zijn nog het bos in geweest voor het avondspel. Heel simpel, men moest fiches 

overbrengen naar de andere kant van het bos. Maar men moest natuurlijk niet gepakt worden door 

de leiding. Net als de dag ervoor, was het echt leiding tegen de kinderen. Zo hard mogelijk door het 

bos rennen en hopen dat de leiding het een keer opgeeft. Her en der werd het een soort stoeipartij. 

Wie er uiteindelijk gewonnen heeft, laten we in het midden. 

En toen zat dag 4 er alweer op, en we gaan wederom een koudere nacht tegemoet, tenminste 

tegenover de andere dagen. Er zit een kleine verassing voor de kinderen aan vast morgen. Maar dat 

zien en horen jullie morgen. En verder hebben we zin in morgen avond. Dan kunnen jullie eindelijk 

ons kampterrein aan schouwen. Alvast een goede en veilige reis gewenst!! 

Tot morgenavond in Egchel! 

 


