
 

Go with the flow !  

 

Deze kampdag was een dag precies zoals een kampdag bedoeld is. 

Boordevol structuur in de chaos en lichte paniekaanvallen die met 

improvisatietalent in de kiem gesmoord zijn. 

Neem bijvoorbeeld onze opblaasbare Softmountain. Een springkussen waar je prima op kan springen 

zolang er lucht in zit. Daar zat het probleem. Voor lucht heb je een ventilator nodig. Maar die deed het 

vaak wel, maar niet altijd. Dus hop naar CrazyAir en snel en nieuwe ventilator gehaald. Ennnnnn door !!! 

Vandaag een heel druk programma doorgejakkerd. Natuurlijk ontbijt, lunch en avondeten met beetje 

BBQ, 3 keer pittig corvee, tussen de middag een tukkie gedaan, ochtengym, een 6-kamp, paar uurtjes 

zwemmen, brug bouwen, katapult bouwen, tussendoor springkussen, winkeltje, dropping voor A, Escape 

Room voor B en waarschijnlijk het onvermijdelijke maar nog steeds streng verboden uitbreken. 

Dat met die Escape Room is nog wel een dingetje hoor. Een beetje puzzelen en goed tussen de regels 

door lezen, paradoxale kruisverbanden leggen en wat statistische analyses doen mag toch niet het 

grootste probleem zijn. Dus wel. Zal nog wel een paar uurtjes duren voor ze naar bed kunnen. 

De dropping van A is zojuist gelukt. Om 23:15 uur waren ze weer binnen na een lastig tochtje door ‘t bos.  

De allerjongsten zijn natuurlijk niet mee geweest. Die mochten voor deze ene speciale keer in de 

leidinghoek zitten, op de lekkere banken, bakje chips er bij, onder de dekentjes en de heater aan.  

Eigenlijk veel beter dan zo’n enge dropping lopen. 

Even tussendoor: 6 kampleiders met open mond met knetterpoeder. Dat maakt pas herrie.  

En in Gemert kan je op 21 juli gewoon oliebollen kopen. 

Nog even over de Corona-regels. 

Best lastig hoor dat vele schoonmaken. En afstand houden blijft ook een uitdaging.  

Maar wat echt onmogelijk is om vol te houden is het verbod op zingen. 

Probeer maar eens stil te zijn wanneer op het kampterrein de hele dag onze kamp-meezingers te horen 

zijn. Van K3 tot Let It Go en van Onbewoond eiheiheiland tot Links & rechts. Dat houden we dus niet vol. 

Wij gaan zo weer een kort nachtje maken, maar eerst nog een kaasplankje. 

 

Tot morgen 

Simon, Sonja, Jeffrey, Danielle, Nynke, Ed, Vogel, Lonneke, 

Koen, Henk, Tom en Annick  

 

Deze kampmail is mede mogelijk gemaakt door Yrsa en 

Danique.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe werkt een Drive Thru handenwasstraat? 

 

Klik op de link als je Insta hebt: 

https://www.instagram.com/kampzoetermeer/ 
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