
Dag twee van het kamp 
ging al van start om kwart 
voor 8. Toen we wakker 
werden lagen er ineens van 
álle 14 stafleden uitnodigin-
gen op de deurmat van 
onze kamers. Of we op hun 
feestje wilde komen en of 
we misschien onze zwem-
spullen mee konden nemen? 
Wat zouden we gaan doen? 

Bij het ontbijt hadden alle 
stafleden een feestmuts op 
en bleken ze allemaal jarig 
te zijn. Er was echter een 
probleem: er was maar één 
stoel voor de jarige job. Na 
een hoop getrek en geduw 
besloten de stafleden om 
om de beurt een poosje op 
de stoel te mogen zitten.

Om half 10 stond de bus te 
wachten om ons naar zwem-
bad “De Scheg” in Deventer 
te brengen. Nadat we eerst 
het zwembad rustig verkend 
hebben, zijn we daarna los 

gegaan in de drie glijbanen. 
De meesten gingen voor de 
wildwater baan, maar voor 
de echte waaghalzen was er 
ook een hele steile korte 
glijbaan en een tunnelglijbaan 
met lichtjes.

Rond 12 uur hebben we een 
paar boterhammen gegeten 
waarna we weer voldoende 
kracht hadden om nog eens 
even een paar uur stevig 
door te zwemmen. Aan het 
eind van de middag werd de 
wildwaterbaan harder gezet, 
de glijbaan ging nu echt 
enorm snel!

Na talloze keren door alle 
glijbanen te zijn geweest, zijn 
we weer met de bus richting 
het kamphuis gegaan. We 
waren zo moe dat zelfs een 
paar kinderen hun ogen niet 
open hebben kunnen houd-
en op de terugweg!
Thuis hadden we nog voldo-
ende tijd om even buiten te 

spelen voor we begonnen 
aan het avondeten. Anne 
heeft overdag een geweld-
ige taart gebakken om de 
verjaardagen te vieren. De 
kaarsjes werden door alle 
veertien stafleden samen 
uitgeblazen. Van de taart 
hebben we erg gesmuld!
Toen iedereen klaar zat 
om film “Trolls” te kijken, 
bleek de Paashaas ook in de 
kamer te liggen slapen. Al 
snel blijkt dat ze het kam-
phuis heeft betoverd zodat 
er elke dag opnieuw een 
feest gevierd wordt. Het 
vriendje van de Paashaas 
is erg ongerust over zijn 

vriendinnetje en gaat ons 
helpen om de toverspreuk 
te verbreken, maar hoe...? 
En welke feestdag staat ons 
morgen nu weer te wacht-
en...?
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