
Maandag = zwemmen! Wacht, maandag? 

Totale chaos vandaag. Vanwege het warme weer had deze super flexibele groep 

vrouwen en mannen besloten om vandaag naar Ter Spegelt te gaan. Ter Spegelt is 

voor ons bekend terrein, want als wij in deze regio op kamp zijn is dit onze go-to 

locatie om met z’n allen lekker aan het meertje te vertoeven. Of in iets minder gedateerd 

Nederlands: chillen. Ik hoor u denken, vanwaar dan die chaos? Eigenlijk puur omdat zwemmen op 

woensdag hoort, punt. Dus nadat alle leiding aan het idee was gewend dat het echt vandaag ging 

gebeuren, werd een logistieke operatie van jewelste in gang gezet.  

De ochtend begon met het gereed maken van rugzakken. Handdoeken inpakken, zwemkleding 

aandoen, liters zonnebrand smeren en vervolgens natuurlijk ontbijten. Zoals gebruikelijk voor een 

dag aan het meer werden ook de LuPa’s  (voor onze nieuwe lezers: lunch pakketje) gesmeerd en 

konden we op pad. Kamp A werd luxueus in de auto’s met airco (geen luxe, maar eerder noodzaak) 

richting Ter Spegelt gebracht, terwijl kamp B alvast met de benenwagen die kant op ging. Eenmaal 

aangekomen hebben we daar een heerlijke dag gehad. Met slechts één gewonde hebben we de 

schade aardig beperkt weten te houden, vinden we zelf. Ik hoor u al naar adem happen, maar we 

kunnen u gerust stellen. Onze gewonde was namelijk onze grote stoere leiding Jeffrey. Hij bleek het 

verloren te hebben van een wesp, waardoor er zes man leiding nodig was om hem te voorzien van 

met fysieke en vooral mentale steun. Ik herhaal: zes man… Even ter Jeffrey’s verdediging: het was 

echt heel, heeel pijnlijk en absoluut niet om te lachen (zie foto’s hieronder van onze held). Op het 

moment van schrijven kan ook Jeffrey er zelf ook wel smakelijk om lachen.  

Even terug naar het leidend onderwerp van deze week: uw kinderen. We hebben het idee dat ook zij 

het warm hadden. Het tempo vandaag was niet om over naar huis te schrijven, maar dat doen we 

dus bij deze toch      . Na het avondeten, wraps Mexicaanse style (wat vandaag weer echt super, 

super lekker was (gevalletje ‘wij van WC eend’)), koelde het toch nog redelijk af en hebben we buiten 

de buurt even opgeschrikt met de liederen uit onze kampbundel. Nadat kamp A lekker richting bed is 

gegaan en de helft inmiddels weer buiten loopt (onder toezicht van Robbert), deed kamp B nog een 

Pubquiz op het veld. Uiteraard niet in de pub, dus het was meer een Veldquiz.  

Dan rest voor de leiding vandaag nog het o zo geliefde ‘pleecorvee’. Ondertussen zit twaalf man 

elkaar al een tijdje schaapachtig aan te kijken in de hoop dat dit vanzelf gebeurd. Het lijkt net of 

iedereen ineen een taak heeft weten te verzinnen met hoge prioriteit. Alles om maar onder deze 

heerlijke taak uit te komen. Inclusief ondergetekende, ik heb deze alinea nu zeker 3 keer over 

geschreven om de toetsen maar te laten rinkelen en de indruk te scheppen enorm geconcentreerd 

bezig te zijn... 

Gelukt, er loopt drie man leiding sterk met emmers richting de wc. Yess. 

Morgen wordt het 38 graden en dus moeten we morgen weer de grote wisseltruc met het 

programma uithalen, maar dat kunnen wij. 

Voor nu: Veel liefs, slaap lekker en geniet van de foto’s, 

Sonja, Ed, Nynke, Lonneke, Jeff, Robbert, Daan, Simon, Annick, Sarah, Tom en Koen 

  



 



  



  



 


