
De dag begon vandaag met spanning en 

sensatie. De politie kwam op bezoek! Toen 

de kinderen na het opstaan in de ontbijtzaal 

kwamen, hing daar tot schrik en groot 

verdriet van Pippi een losgeldbrief: Meneer 

Nielson is ontvoerd… Pippi besloot meteen 

de politie te bellen. De politiekomst liet even 

op zich wachten. Blijkbaar hadden we de 

pech dat we een politieagent hadden die 

heel goed kon zoeken, maar niet zo goed 

kon vinden. Zijn autosleutels lagen niet op de 

plek waar ze moesten liggen, hij kon de weg 

niet meer vinden en zijn aanrecht met zijn 

ontbijt erop was hij ook kwijt (dus hij vroeg 

zich af of hij met ons mee kon ontbijten). 

Hoewel de politieagent beloofde om goed 

op zoek te gaan, hadden zowel Pippi als de 

kinderen hier niet heel veel vertrouwen in. 

Pippi wist dat ze nog ergens een schatkist 

met veel geld erin moest hebben, maar de 

vraag was waar (en hoe die vervolgens open 

moest). Gelukkig kwamen Tommy en Annika 

langs om samen met Pippi en de kinderen 

op zoek te gaan naar de schatkist. Door 

in verschillende groepjes de strijd tegen 

elkaar aan te gaan, verdienden de kinderen 

hints over de vindplaats van de schatkist 

en gereedschap om hem te openen. Er 

werd hard gerend in het Pippi-parcours, 

zo lang mogelijk aan de vlechten van 

Pippi gehangen, spijkers in boomstammen 

geslagen en goed samengewerkt in de 

slipper-race. In een laatste eindspel konden 

de kinderen de vindplaats van de schatkist 

achterhalen door flippo’s te vinden en in 
de goede volgorde te leggen. Het was een 

flink karwei, maar wat hebben de kinderen 

snel gezocht (met wat hulp van de staf). De 

hint werd ontcijferd en de schatkist snel 

gevonden. Pippi was blij met de goede hulp 

en het harde werken van de kinderen, alleen 

vielen zowel het openmaken als de inhoud 

van de schatkist wat tegen. Er zat te weinig 

geld in om Meneer Nielson te bevrijden, 

maar wel een deel van een kaart. Wat ze hier 

precies mee moesten, wisten Pippi en de 

kinderen nog niet. Dat is iets om later nog 

over na te denken, eerst was het tijd voor 

wat ontspanning met wat lekkers. Nou ja, 

ontspanning? Er was een grote stormbaan 

opgezet en ook het lekkers moesten de 

kinderen eerst nog zelf maken. De kinderen 

renden, vlogen en gleden de stormbaan 

over, waarbij de staf tijdens deze wedstrijdjes 

vaak in het stof moest bijten. In hun “pauze” 

konden ze een ijspannenkoek maken met 

hun zelfgekozen smaken. Heel leuk hoe 

enthousiast iedereen stond te hakken en 

schrapen, waarna ze genietend van hun 

ijsje in het zonnetje konden bijkomen. 

Van het ene eetmoment naar het andere, 

was het daarna ook alweer tijd voor een 

lekker avondmaaltje met spareribs en 

kip. De dag sloten we met z’n allen af bij 
het kampvuur. Gezellig kletsend werden 

marshmallows geroosterd boven smeulende 

kooltjes. Voor wie wilde, was er een beker 

warme chocolademelk met slagroom. Een 

geslaagde combinatie! Na het kampvuur 

vroegen een aantal kinderen uit zichzelf of ze 

naar bed mochten. De staf vond dit natuurlijk 

geen enkel probleem, waarna de kinderen 

vlot in bed lagen.

Dinsdag 30 april: sport en spel!


