Kampverslag wit
Op maandag 11 augustus werd Summercamp Heino overspoeld door een lading kinderen die
speciaal voor wiskunde naar deze uithoek van het land waren gekomen. Nadat iedereen
geïnstalleerd was en de papa’s en de mama’s de koffie en thee op hadden, konden we het
terrein gaan verkennen. Met de speurtocht in de hand kwamen we erachter waar de
molensteen vroeger voor werd gebruikt en waar je de kat kunt vinden. Nadat er ook nader
kennis was gemaakt met medekampgenoten en de magen gevuld waren, kon er eindelijk
begonnen worden met de wiskunde en wel met een programma over Escher. Er werd fanatiek
gewerkt en dat maakt hongerig, dus stond iedereen te popelen om te eten. Na de nodige vrije
tijd van de dag, waarin de meiden al druk waren met een stukje voor de bonte avond van
donderdag, was het tijd voor een interessante workshop over origami van Sjaak Adriaanse.
Om daarna het sjaaltjesspel te verliezen van de begeleiders. Na zo’n enerverende eerste dag
voelt een bed wel erg lekker en samen met een verhaaltje voor het slapengaan was het snel
rustig in huis 25.
Op dinsdag werd er wederom hard gewerkt aan
de wiskunde. Dit keer konden we ons ’s
ochtends bezighouden met verschillende
verzamelingen en daarmee werd het startschot
gegeven voor een ware ruilhandel en het los
proberen te peuteren van kaartjes met daarop
afbeeldingen van begeleiders. ’s Middags kon er
begonnen worden met de weekproblemen en
daarna konden er snacks verdiend worden op de
kermis, of je kon verder werken aan de
weekproblemen of middagproblemen. Als je
hier nog niet genoeg gesnoept had op de kermis, kon je ’s avonds je eigen gemaakte pizza
extra goed vullen. Daarna konden de dieren gevoerd worden. Een kort verslag van een
deelnemer: Dinsdag kon je de dieren voeren. Het weiland met dieren lag wat verder van het
terrein af. Toen we er waren kregen we voer voor de dieren. Er waren veel verschillende
dieren, zoals: lama’s, geitjes, schaapjes, herten, ezels en nog meer dieren. Er was ook een
groot hert met een gewei. Je mocht in het weiland om ze te voeren. Het was echt heel leuk.
Woensdag werd het tijd om een treinbaan aan te leggen op en rond de loopy-eilanden. Toen
de inwoners helemaal tevreden waren, konden wij met een gerust hart op tijd gaan lunchen
om ons daarna op te splitsen in groepen. Het hoogteparcours was erg populair, alsook het
boogschieten. Daarom had de eerste groep die ging zwemmen alle ruimte in het zwembad.
Verslag van Arjuna over het hoogteparcours: Op woensdagmiddag rond 1 uur verzamelden
we ons bij het wiskundegebouwtje. We liepen het terrein af en toen een stuk langs het spoor.
Daarna waren we bij het park. Toen gingen we naar het hoogteparcours via het meer. We
konden kiezen of we eerst met het lage of met het hoge parcours begonnen. Ik wou meteen
naar het hoge, maar dat kon niet. Er waren te weinig gordels. Het lage parcours had geen
gordels. Dat was dus enger. Maar in de gordels deed het pijn aan mijn schouders en nek, dat

was niet fijn, maar verder was het wel leuk. Daarna gingen we terug naar het terrein en toen
ging ik zwemmen.
In de tweede groep kon er zoals te lezen
ook gezwommen worden, of er werd
gekozen voor vlotten bouwen (waar
Chantal zich goed stand hield tussen
allemaal heren), of midgetgolf. En na het
eten kon je je maag nog extra vullen met
het opeten van je iegen gebakken broodje
en daarna was het tijd om je in je mooiste
outfit te steken en al je geld te vergokken
in het casino.
Op donderdag konden we ons storten op het programma talstelsels, waarbij we leerden in
verschillende talstelsels te rekenen. ’s Middags kon er nog gewerkt worden aan
middagproblemen, aan weekproblemen of de laatste puntjes konden op de i gezet worden
voor de bonte avond. Een verslag van Manon en Isabel over de bonte avond: Op
wiskundekamp werd donderdagavond de bonte avond gehouden. Dit is de lijst van de bonte
avond: olifantenshow, goochelshow, cello, quiz, gitaar, viool, blauwkapje, beatbox, moppen,
modernkapje, Mira zingen, trompet, bankoverval, Manon zingen, begeleiders, maar die deden
niet mee. Het was allemaal heel super mooi en leuk. Daarna gingen we naar de disco, maar je
mocht ook slapen.
Vrijdag was het alweer tijd om in te pakken. Wakker worden met een wijsje was deze ochtend
nog leuker, omdat iedereen bij het opstaan een t-shirt kreeg. Daarna moesten alle broeken,
onderbroeken, sokken en t-shirts in de goede tassen gedaan worden en konden we na het
ontbijt nog maar kort werken aan de tentoonstelling. Na de lunch hadden we daar ook nog
even tijd voor. Veel sneller dan ons lief was, was de tijd gekomen dat de ouders er weer
waren om iedereen op te halen. Na de laatste praatjes en diploma-uitreikingen, zullen er op de
terugweg op de achterbank vast wel wat oogjes zijn dichtgevallen.

