
Wilde westen 

De kinderen werden vandaag luidruchtig wak-

ker gemaakt door een gevecht van Chil en Chi-

kai. Pistolen en lasso’s kwamen te pas, het ge-

vecht is duidelijk gewonnen door Chikai. Verder 

werden er twee dorpen gevormd, namelijk Mid-

west en Dusttown. De dorpen gingen elkaar uit-

dagen en het eindigde in een gelijkspel, on-

danks het goede werk van Storm. Daarna werd 

er wat kunstzinnigs gedaan en zijn er een hoop 

dromenvangers gemaakt. Ook heeft Sjaak een 

mini zeilbootje gemaakt. Alle Cowboy’s waren 

toch wel een beetje moe en daarom was er een 

lekkere lange rustige platte rust. Daarna was er 

een wedstrijd tussen de cowboy’s, indianen en 

de sherrif. Waarbij de Indianen o.a. Dunja en 

Pershant gewonnen hebben. Vervolgens was 

het tijd voor een kaartje aan het thuisfront en 

lasergamen. Dit laatste resulteerde in een hoop 

gepiep. Na een lekkere maaltijd gingen de wel-

pen nog  paardrijden met Chil en daarna lekker 

bij het kampvuur zitten (mede mogelijk gemaakt 

door vijf jongens o.a. Niels en Jop)  
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Het weer: 

 

Wist je dat: 

 Vanmiddag gaat het erg nat worden! 

 En het erg naar chloor gaat stinken! 

 Dat Nick een bewegend mannetje gezien heeft in de tijd-

machine? 

 Je naaktslakken gewoon kan doorspoelen door de WC. 

 De leiding ook hun spullen moeten opruimen 

 Timo gister de brief heeft gevonden en goed voorlas! 

 Chil de aartsvijand is van Yrsa 

 Chikai weer niet heeft gezien dat de tijdmachine aanstaat 

 Zij de volgende keer gewaarschuwd wilt worden 

 Sjaak wakker werd met water op zijn shirt 

 Jop de hoed van Chikai miste 

Nest van de dag: 

Zwart 

Stand van de tijdmachine: 

Romeinen / Grieken 

Moppentappen: 

Wat krijg je als je Hathi kruist met een mol? 

 Serieuse hopen in je tuin 

Wat eten we vandaag? 

Lekker 

Uitspraak van de dag: 

Liora 


