
Om alle snoepjes van de af
gelopen dagen te verwerken 
was het vandaag tijd voor de 
sportdag! Rond 8 uur werden 
de kinderen wakker en hadden 
er meteen goed zin in. Boter
hammetje eten, de pet van 

tante Jet zingen en na het cor
veeën direct aan de slag. De 
kinderen werden opgedeeld 
in vier groepen met elk hun 
eigen superheld: de Hulk, 
Super man, Batman en Spider
man! Alle kinderen kregen 
een cape van hun superheld 
met bijpassend masker. Het 
regende nog een beetje toen 
we begonnen, maar aan het 
einde van de ochtend trok het 
weer al snel bij. Er waren maar 
liefst zes rondes met onder 
andere spijkerbroek hangen, 
teamskippyballen, stokken 
vangen en door het spinnen

web klimmen. Bij iedere ronde 
waren punten te verdienen en 
op het einde wacht natuur lijk 
een prijs voor de winnaar! 
Tijdens de lunch waren Jan

Kees en Aad van het bestuur 
van Stichting Kind en Brand
wond aangeschoven om te kij
ken hoe het was en Aad had 
aardbeien meegenomen. In de 
middag werden we vergezeld 
door niemand minder dan Ru
ben Nicolai. Hij is ambassadeur 
van de Brandwondenstichting 

en wilde wel eens met eigen 
ogen zien hoeveel plezier de 
kinderen nu eigen lijk hebben 
op de vakantie week. Nou, dat 
is gelukt! 

Ruben heeft een paar 
spelletjes mee gedaan en 
maakte veel grapjes net zoals 
op TV! Tegen het einde van de 
sportdag, haalde Ruben ineens 
een grote doos uit zijn auto 
en deed een korte quiz met 
de kinderen. Noem 10 karak
ters uit Harry Potter, noem 12 
superhelden en maak een hart 
op het gras met alle kinderen. 
Nadat alle quizvragen succes
vol beantwoord waren, stort

ten de kinderen zich op de 
grote doos en vonden daarin 
voor iedereen een knuffel, 
een squeezy en snoep! Super
bedankt Ruben! Tijdens de 
quiz werd stiekem de storm
baan opgezet en de kinderen 
hebben er uren op gespeeld, 
ook nog even samen met  
Ruben! Na het eten kregen 
we allemaal nog een lekkere  
vlaflip en was er nog tijd om 
even buiten te spelen. 

Tenslotte had onze brand
weerman  André nog een 
kampvuur gemaakt en heb
ben we met zijn allen liedjes 
gezongen. Het was best span
nend voor sommigen, maar 
vooral ook heel erg gezelig. 

Na een lange en vermoeiende 
dag zijn we snel weer ons bed 
in gedoken. Wat zouden we 
morgen nu weer voor leuks 
gaan doen?
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