
Dinsdag 31 juni

Vanmorgen zijn we na een heerlijk nachtje uitrusten opgestaan. We hebben 
heerlijk bedden in het kamphuis dus met de nachtrust komt het wel goed. Behalve 
dan voor de kamergenoten van Yusuf want we hebben uit betrouwbare bron 
vernomen dat hij snurkt!!!!

Na wassen, poetsen en kleden zijn we fris en fruitig verschenen aan het ontbijt, 
waar we hebben gezongen voor de twee jarigen die wij vandaag in ons midden 
hebben. Tamana is nu achttien en Casper is nu vijftien! Van harte gefeliciteerd!  

Na het ontbijt zijn we met de bus (Jawel daar is ie weer!) naar een 
outdoorcentrum gereden. Daar hebben we zeer spectaculaire sporten bedreven. 
Je kon er boogschieten, wandklimmen, abseil-oefeningen doen, met water werken 
en nog veel meer. Het weer was werkelijk prachtig dus we hebben veel gedronken 
en gesmeerd! 

Omdat tradities er zijn om in ere te houden kwamen, voor ons totaal onverwacht, 
Geert Jan en Luuk op bezoek. Zij komen elk  jaar naar het VSO-kamp, maar ja, 
dan zitten we meestal in Loon Op Zand. Geert Jan en Luuk laten zich niet 
tegenhouden door een paar kilometertjes en zijn om middernacht in de auto 
gestapt om onze stek te bekijken. Dat kwam erg goed uit, want nu konden zij 
samen met onze eigen Paul een loopje wagen op de skiloop. Kijkt u maar naar de 
foto, dan snapt u waarom wij nu nog buikpijn  hebben.

GJ, Luuk en Paul op de skiloop



Na een heerlijke lunch zijn wij naar het dierenpark gegaan.  

Effe chillen in het outdoorpark

De Oostenrijkse cavia piept hetzelfde als een Nederlandse cavia, alleen heeft hij 
een veel mooier uitzicht vanuit zijn hok. Het dierenpark is gelegen op een steile 
helling. Helemaal bovenaan staat een prachtige uitkijktoren van waar uit mooie 
steenbokken en gemzen te zien zijn. Die lijken niet op de bokken van de 
kinderboerderij in Schiebroek. De echte tijgers waren de leerlingen zelf; zonder 
miauwen of brullen heeft iedereen een pittige wandeling volbracht.

Enkele tijgers tijdens de afdaling



Na een volgende busrit, wederom langs een zeer indrukwekkend landschap zijn 
we beland bij een wandelpad langs een wild waterbron. Het pad liep wederom 
steil omhoog maar onze geoefende kuiten konden dat wel aan. Aan het einde van 
het pad werden onze stalen zenuwen aan een zware proef blootgesteld: Tussen de 
planken van de daar aanwezige brug keken we zo, zonder overdrijven, 250 meter 
de diepte in!!! Onder ons stroomde een woeste, alles verzwelgende, 
nietsontziende rivier. Maar verder hoeft u zich geen zorgen te maken over ons, 
hoor…..

Prachtig landschap onderweg.

Die  kleine mensjes daar, boven die gevaarlijke rivier; dat zijn wij!!	



Na dit alles zijn we teruggegaan naar ons 62-sterrenhotel (zoveel leerlingen zijn 
er mee) en hebben daar gespeeld en gegeten; het was heerlijk. Na het diner 
hebben we genoten van een fantastische playbackact van Piebe Guido en 
shownieuws met roddels gepresenteerd door Anouschka en Desiree. 

Sportief chillen op het veld voor het kamphuis

Moe en voldaan rollen wij onze bedden in en verheugen ons op de dag die 
komen gaat…


