
Terug naar huis! 

Na gisteren in de toekomst te hebben geleefd en allerlei 

proefjes gedaan te hebben. Waaronder raketschieten (de 

oren van Chikai werden er zowat afgeschoten). 

Het was een groot succes, ‘s middags hebben we in 

groepjes geprobeerd een ‘lib dub’ gemaakt. Dit is het 

uitbeelden van een liedje, bij ons “I’m Elmo and I know 

it”.  Van de week gaat Wontolla proberen dit in elkaar 

knutselen en op de site te zetten. 

‘s Avonds was de bonte avond en er werden vele ver-

schillende stukjes opgevoerd. Zo waren er meerdere 

quizzen, verschillende dansjes en wat toneelstukjes ge-

daan. Zelfs de leiding kwam met een liedje aanzetten, 

het ging niet helemaal perfect, maar het werd in ieder 

geval gewaardeerd. Tot slot werd er nog even flink ge-

danst op “lion in the morning sun” en zelfs nog op de Hip-

pie Shake van K3. Kortom de bonte avond was een groot 

succes. 

Na de bonte avond werd er nog een laatste onderdeel 

gevonden, de Tijdmachine gaf aan dat hij moest opladen 

en hopelijk kan dr. Ing. G. TimeSpace weer gaan tijdrei-

zen.  

Nu is het tijd om naar huis te gaan, lekker te douchen en 

vooral lang te gaan slapen voordat we maandag ochtend  

weer naar school moeten. 
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Wist je dat: 

 Er dit kamp geen teken zijn gevonden? 

 We niet zeker zijn of dit een goed/slecht teken is…. 

 De leiding het heel erg naar hun zin hebben gehad 

 Wij hopen dat jullie dat ook hebben gehad? 

 Het Jop was die de oren van Chikai er bijna afschoot? 

 Nick niet mee deed met de kusjes in het liedje dat hij sa-

men met Yrsa deed 

 De leiding blijkbaar toch heel snel kan opruimen! 

 Sjaak het laatste onderdeel heeft gevonden 

 Lianne de brief heeft gevonden 

 Lungri bijna werd dood geknuffeld toen hij aankwam 

 Dat we uiteindelijk toch pannenkoeken! 

 Lungri zijn eigen traktatie ook lekker vond 

 We te veel “Elmo and I know it” hebben gehoord 

 De leiding straks lekker gaat slapen 

 En jullie lekker ook! 

Uitspraak van de dag: 

Ik ben de baas! 

Het weer: 

 

Dit kamp werd mede mogelijk ge-

maakt door: 

Akela, Chil, Chikai, Lowie, Oe, Sherekhan, 

Wontolla, Lungri, Raksha, Marala, Sjaak, 

Storm, Jop, Niels, Tycho, Quinten, Nick, Ti-

mo, Pershant, Lianne, Jip, Dunja, Ilse, Yrsa, 

Dieke en Liora.  


