
De laatste echte dag van de 
vakantieweek brak vandaag 
aan. Gisteren was iedereen 
erg moe, maar vandaag waren 
jongens al weer vroeg wak
ker. De meiden hadden wat 
meer moeite met opstaan, 
maar toen ze eenmaal waren 
opgestaan, zaten ook zij fris 
aan het ontbijt. Ook vandaag 
moesten we weer een extra 
pakketje met boterhammetjes 
maken, want vandaag gingen 
we naar de Spelerij! Om half 

10 stond de bus en binnen 
een half uurtje waren we al 
op de plaats van be stemming. 
Het was prachtig weer met 
een lekker zonnetje, dus de 
staf zat buiten en de kin
deren gingen op onderzoek 
uit. Je kon buiten lekker spe

len met allerlei hele speciale 
speeltoestellen, maar binnen 
was er de Uitvinderij. Daar 
konden de kinderen echt van 
álles maken, zoals figuurtjes 
van piepschuim of hout, een 

verfspatter masker of tooi en 
ijzerfiguren. In het bijzonder 
de piepschuimbootjes waren 

in trek, want je kon die ook 
in het water laten rondvaren. 
Rond het middaguur konden 
we daar onze eigen broodjes 
bakken door een stok met 
deeg eraan boven het vuur 
te houden, supercool! Deze 
mochten we vervolgens op
eten met wat verse jam of 
hagelslag. De laatste paar 
uur gingen we nog even de 
Uitvinderij in en werden er 
nog een paar gave figuren ge
maakt. Rond half 4 gingen we 
terug naar de Buiteling, want 
het was tijd om te repeteren 

voor de bonte avond! Er wa
ren wel 10 acts, zoals Sem 
met een goochelshow, Jasper 
met een poppenspel, Shahed 
met een prachtige Arabische 
dans, een heel cool toneels
tuk van Jonas, Ragnar, Jasper, 
Ellemijn, Marta en Nika, Lau
rena met Fitlala en als laatste 

Bob en Fender met hun op af
stand bestuurbare race auto 
en helicopter! Tussendoor 
deden we “Dove DJ”, waar
bij iemand een koptelefoon 
op kreeg, het nummer dat hij 

of zij hoorde moest neuriën 
en de rest moest raden welk 
nummer het was. Als laatste 
act had de staf een kamplied 
geschreven waar alle kin
deren in voor kwamen. Daar 
zullen de ouders wel be
nieuwd naar zijn… Tenslotte 
hebben we nog 2 uur gedanst 

op supertoffe muziek van DJ 
Luuk en er was heel veel pop
corn die allemaal op de vloer 
belandde. Een te gekke laatste 
dag, maar veel kinderen von
den het ook wel heel jammer 
dat het was afgelopen. Mor
gen ziet iedereen zijn of haar 
ouders weer, maar eerst nog 
maar eens een nachtje lekker 
slapen…

DONDERDAG 3 MEI: SPELERIJ EN BONTE AVOND!


