
 
 

 

 

 
 

Programma van 

vandaag - voor morgen 
08:30 Fit for Free 

08:45 Haags bakkie 

09:00 Breakfast @ Tiffany’s 

10:00 Postenspel 

12:00 Swimming with the fishes 

13:00 Bakker Ballegooie 

  Siësta 

14:00 Postenspel 2.0 

18:00 Zwemmings with the drollings 

19:00 Hell’s Kitchen - Egyptische knoflook reepjes 

20:00 Ingewikkeld spelletje 

21:00 Ijzige thee 

22:00 Спокойной ночи  

 

Dag tres – aanhoudende hitte 
Met een plons voor het ontbijt zijn wij vandaag begonnen aan 
alweer de derde dag van het kamp. Dit zette de toon voor de 
rest van het kamp want het was gewoon te heet om iets te 
doen. Na wat wijzigingen aan het tropenprogramma is er 
gekozen voor een dagtocht naar het stadje Naarden. Dit werd 
natuurlijk niet al te makkelijk gemaakt. De Junioren startte met 
slechts een wrikriem en kregen gedurende de route steeds 
meer accessoires. In Almere-haven werd er ter plaatse met wat 
improvisatie (dank je wel Tuigjes !) voor iedereen een broodje 
knakworst opgewarmd. Na een bezoek aan de plaatselijke 
ijscowinkel, Primera en Vokamarkt weer terug zeilen. Op de 
Stelmar2 werd er de rest van de dag gezwommen. Een Oosterse 
kipschotel ging er met gemak in. Na het grote corveespel is er 
een windroos-twister spel gespeeld. Moe, uitgezwommen, 
bruin en verbrand is de dag geëindigd in de slaapzakken.  

Wist u dat… 
…er behalve energy, wel heel veel  andere dranken genuttigd mogen worden ? 
…Kieke de ‘oordokter’ wel eens bezoekt ? ...Duncan een vork op zijn wang heeft ? 
…Job dubbel kampgeld gaat betalen ? …er een boot is gekocht door Chilles, Job en Luke ? 
…er heel erg veel wordt gezwommen?  …je “wist je datjes” kan inleveren bij de staf ?  
…dit komt door een hittegolf ?   …er 7 gardes aan boord van de Stelmar2 zijn?   
…de watertempratuur hier 22° is ?   …Floor vandaag weer naar huis is gegaan ?   
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