Kamp zoals kamp is bedoeld
Luitjes, wat fijn om jullie na een jaar weer te mogen schrijven. Na twee jaar aanpassen
en behelpen, u weet allemaal wel waarom, is kamp eindelijk weer als vanouds. Het
vertrek bij Dutch Water Dreams hadden we toch wel ontzettend gemist. U
waarschijnlijk ook. Het zal de afgelopen jaren best gezellig zijn geweest bij u in de auto richting kamp,
maar we betwijfelen of u uw kinderen de gehele voorraad snoep er tijdens de rit al doorheen heeft
laten werken. Wat is er nou lekkerder dan met buikpijn op kamp aankomen? Het besef dat deze
week anders is dan de afgelopen twee jaar kwam bij de leiding ook snel. Waar we de afgelopen jaren
rustig konden opstarten, was dat dit jaar wel anders. De eerste haarscheurtjes in ons stamina
ontstaan al.
Zoals u wellicht weet is het thema dit jaar “onderwater” en daar hebben we precies nog niks aan
gedaan vandaag. Maar wat niet is, kan nog komen. Uw kinderen hebben in ieder geval alvast het
goede voorbeeld gegeven door een klein, maar toch succesvol, watergevecht te houden om het
thema eer aan te doen. Vol oude tradities zijn we deze kampweek begonnen. Chicken-Tonight als
avond eten stond al geregeld op het menu en ook het douane- en zaklampenspel is eigenlijk
standaard op de eerste dag van de week (niet doorvertellen, want de meeste lijken dit ritueel nog
steeds als een verassing te ervaren).
Op het moment van schrijven zit uw favoriete leiding (hopen we dan maar), in onze geïmproviseerde,
overdekte, knusse, leidinghoek onder een afdak en genot van een Spaatje blauw. Behalve Jeffrey
dan, die is kinderen zoeken… Niet schrikken, ze rennen buiten met het geluid dat niet zou misstaan in
een olifanten verblijf. Die zijn zo weer binnen dus.
We kunnen deze mail helemaal vol zetten met clichés over hoe fijn het is om weer zoals vanouds op
kamp te gaan, maar geloof ons: die komen in de loop van de week vanzelf aan bod.
Mogen wij u voor nu een goede nachtrust wensen? Ja? Das mooi, een goede nachtrust toegewenst!
Of goedemorgen. Middag?
Tot morgen!
Liefs,
Robbert, Daan, Jeff, Simon, Annick, Sonja, Sarah, Ed, Nynke, Lonneke, Koen en Tom

Groepjes Kamp A:

Groepjes Kamp B:

