Kampweekend Buurtvereniging Den Driesprong 2021
Kinderen groep 3 t/m 8

Vrijdag 22 oktober was het weer zover!!!
21 kinderen en 5 volwassenen stonden weer te popelen om op kamp te
gaan. Dit jaar hebben we in de blokhut de Piramide te Bladel
vertoefd. Op vrijdagavond vertrokken we allemaal met de fiets
richting Bladel. Nadat we alle spullen weer op hun plek hadden liggen
strijd weer losbarsten!!!! Elk jaar word er weer gestreden om de
grote Wisselbeker.
Allereerst een spel waarbij de groepen bekend werden. Daar kwamen
ook weer mooie inspirerende groepsnamen uit.
 Bollerollers
 Knorretjes
 D’n Barries
 De 6 musketiers
In de avond nog een leuk bosspel en daarna volgens traditie een
lekker broodje knak bij het kampvuur. En ja, dan slapen (of toch maar
heel weinig…..)
Zaterdagochtend kwamen de creatieve ideeën. In het kader van
Halloween gingen we pompoenen uithollen. Hier kwamen vele
verassende creaties tevoorschijn. We hebben vele jonge
creatieveling in de buurt waar we trots op zijn!!!!
’s Middags was een fotozoektocht die leidde naar de minigolf bij de
Achterste Hoef. Onderweg nog een pitstop waar nog wat
vitamientjes verdeeld werden en weer door……… Bij terugkomst nog
wat oefenen voor de bonte avond en frietjes eten. Ook dit jaar was
er natuurlijk ook weer een bonte avond met in de jury Piet Piraat.

Alle kinderen en leiding deed weer mee en er werd volop gestreden
voor de eerste plaats die beloond word met een wisselbeker. Nadat
alle kinderen weer een handtekening van Piet Piraat en medaille
ontvangen gingen we weer richting het kampvuur.
Zondagochtend alle spullen verzamelen en ontbijten. Alles weer
samen opgeruimd en toen op de fiets weer richting Reusel. En daar
moest uiteindelijk nog gestreden worden om de Titel!! Nadat we het
laatste spel levend kwartet hadden gespeeld is er uiteindelijk een
Winnaar uitgekomen. DE BOLLEROLLERS hebben tot het laatst
moeten strijden voor de titel want het was weer close-finish.
Het was weer een onvergetelijk kamp voor ons allen!

