
Kamp dag 2 – dinsdag 8 juni 

 

Gisteren na het ontbijt was het tijd voor Sport & Spel! ‘Vol enthousiasme’ gingen de ‘uitgeslapen’ 

kinderen in een toernooi strijden om de overwinning. Er werden korte toernooitjes voetbal en 

volleybal gespeeld. Een aantal kinderen vonden het lastig sportief te zijn door slaaptekort, 

desalniettemin zijn er mooie wedstrijden gespeeld.  

Na wat vrije tijd was het tijd voor de lunch waarbij de kinderen al iets meer opleefden, de meesten 

waren nu wel over hun moeheid heen.  

Daarna mochten we met de huifkar, getrokken 

door een heuse tractor, naar strand Nulde. Voor 

veel kinderen was dit een hele ervaring! Het koele 

briesje in de huifkar was voor iedereen lekker 

verfrissend, ook 

voor de kampleiding 

die maar 2 uur 

hadden geslapen 

      

Eenmaal 

aangekomen bij het 

strand hebben de 

kinderen heerlijk 

gezwommen, zijn 

alle kinderen 

meerdere malen 

ingesmeerd. Dayvauhn was niet meer te 

onderscheiden van het strand door de hoeveelheid 

zonnebrand die op hem was gesmeerd. In principe zouden we tot half 5 op het strand blijven, maar 

de hitte en de moeheid zorgden ervoor dat de meeste kinderen er na een uur of 2 wel klaar mee 

waren. Gelukkig kon de tractor ons eerder op komen halen, en wederom gaf het verfrissende windje 

tijdens de terugrit de nodige verkoeling. Eenmaal terug bij het kamphuis hebben alle kinderen zich 

lekker opgefrist. Ze waren echt even toe aan wat vrije tijd, want wat kunnen zij zich heerlijk 

vermaken op de trampoline! Ook de gehuurde muziekinstallatie met microfoon is een hit, Sam blijkt 

een zeer getalenteerd karaokezanger       

Onder het genot van een lekker ijsje kon 

iedereen even bijkomen van de dag. 

Juf Laura en meester Thijs maakten in de 

tussentijd een heerlijke nasi voor ons klaar, 

die tijdens het avondeten geserveerd met 

kroepoek, OF volgens meester Joël, 

kroeproek. Het toetje, namelijk het eerder 

verorberde ijsje, werd vervangen door een 

overheerlijke appel. En geloof het of niet, 

bijna iedereen was hier heel blij mee. 

Sommige kinderen aten er wel drie! 



Na het diner was er tijd voor vrije tijd, 

maar eerst was het voor 2 corveegroepjes 

tijd om het kamphuis te vegen en de 

afwas te doen. Vooral de afwasploeg had 

het erg moeilijk, waarbij Ermia extra lang 

de tijd nam om de fijne kneepjes van het 

afwassen onder de knie te krijgen. We 

hebben een poging gedaan om een film 

aan te zetten, maar helaas lukte het de 

meesters niet om de beamer werkend te 

krijgen. Volgende keer nemen we een 

meester mee met een technische 

achtergrond       Inmiddels was de 

klaargezette chips en popcorn al 

verorberd en heeft iedereen meegedaan 

aan het spel ‘Weerwolven’. Ondertussen 

hebben juf Dani en meester Thijs alles klaargezet voor de 

spooktocht. Op het grote veld werd er een touw gespannen 

langs verschillende obstakels. Geblinddoekt liepen de kinderen 

in groepjes van twee of drie langs het touw, waar zij 

verschillende opdrachten moesten uitvoeren en ondertussen 

natuurlijk de stuipen op het lijf werden gejaagd door de flauwe 

meester en juf. Die er zo’n lol in hadden dat zij letterlijk en 

figuurlijk dubbel lagen. Helaas moesten we halverwege de 

spooktocht stopzetten, doordat we over de tijdslimiet van 23 

uur stil op het terrein waren gegaan. De meester en juf werden zelfs even door de kampbeheerder 

op de vingers getikt, OEPS! Daarom van deze activiteit nog geen foto’s, vanavond doen we deel 2 van 

de spooktocht, zodat iedereen aan de beurt komt. 

Tegen 12 uur gingen alle kinderen naar boven, de leiding bleef nog even wachten of er nog 

spannende uitbraken zouden zijn, maar de kinderen waren inmiddels zo afgemat dat ze geen boe of 

bah meer konden zeggen. Bij de meiden werd nog wat gekletst, maar toen de juf tegen 02.00 uur zei 

dat het nu wel tijd was om te gaan slapen, zijn ze dat ook braaf gaan doen.  

Om ervoor te zorgen dat het vanavond weer zo lekker rustig is, hebben we de kinderen vanochtend 

NATUURLIJK weer luid, met veel bombarie en harde fluitgeluiden, om 7 uur wakker gemaakt, waarna 

zij direct naar beneden moesten rennen om mee te doen aan de ochtendgymnastiek. Waar er 

gisteren nog veel kinderen actief meededen, hadden ze vandaag iets meer motivatie nodig, ze waren 

niet vooruit te slepen! Wel konden ze nog heel goed mopperen, daar waren ze dan weer niet te moe 



voor      

 

Hierna mochten ze zich even klaarmaken, heeft de eerste corveeploeg de tafels gedekt en zijn we 

daarna lekker gaan ontbijten. Nu genieten de kids van een uurtje vrije tijd en straks hebben we weer 

een leuke groepsactiviteit, namelijk boerenzeskamp!  

 

 

We houden u op de hoogte! 

Groetjes vanuit Ermelo 


