
Once upon a time….. 

 

Howdy strangers! We zijn weer vertrokken! Een nieuw jaar, met nieuwe kansen. 

Hoewel het gangbaar is om naar het westen te trekken hebben wij ervoor 

gekozen om de huifkarren deze keer naar het zuid-oosten te laten rijden. 

Vorstenbosch, ook wel bekend als Kingswoods was onze bestemming. Zoals dat 

hoort bij ontdekkingsreizen was deze locatie voor iedereen nieuw; hier is kamp nog nooit geweest 

(voor zover wij weten althans). Ook alle leiding moet dus wennen aan een nieuw gebouw met een 

onbekende indeling en een vers bos. Wel zo eerlijk! 

Na een voorspoedige reis kwamen we vroeg aan op de plaats van bestemming. 

Meestal gaat dat niet omdat de gebouwen pas vanaf een uur of drie toegankelijk 

zijn maar deze verhuurder vormt een uitzondering en dat is wel zo leuk. We 

hadden nu echt een hele dag (zo voelt het in ieder geval) en dat geeft de 

mogelijkheid om na de verplichte onderdelen zoals kennismakingsspellen en 

kampdoop ook nog iets leuks te doen. Vrij spelen natuurlijk maar ook een paar 

bosspellen zoals douane- en zaklampenspel. Heerlijk. Doordat iedereen een 

beetje rustig aan kon doen raakte de kookstaf ook een beetje in de flow 

waardoor het diner wel erg laat begon. Maar, al zeg ik het zelf, de macaroni’s 

bolognese en carbonara waren niet te versmaden. Het wachten had dus zin! 

Morgen de eerste echte volle dag. We hebben er zin in! 

Nog even een belangrijke vraag. Wij zullen deze week bezoek krijgen van de 

positieve ambassadeurs van Zoetermeer. Zij zullen voor hun facebookpagina een 

reportage over ons maken waarbij zij ook foto’s zullen plaatsen. Als u niet wilt 

dat uw kind (gepland of ongepland) op een foto op deze pagina te zien is laat ons 

dat dan even weten dan proberen we te voorkomen dat ze gefotografeerd worden. 

Groetjes van the good, the bad and the ugly (de verdeling van de rollen laten we aan u over….) 
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