
Bruin water is niet vies 

De tweede dag voelde voor veel van ons als dag vier. Dit kwam naast alle indrukken 

van gister voornamelijk door de jongens van kamp A. Na een heel jaar keurig (?) naar 

bed te zijn gegaan, zijn de regels die bij u thuis gelden en masse overboord gegooid. Ik 

neem immers aan dat snoepen na het tandenpoetsen en keten tot in de late uurtjes niet de normale 

gang van zaken is bij u, om maar even twee voorbeelden te noemen. Vanavond is echter alles anders. 

Ze liggen ondertussen (tijd van schrijven 23:00) al een tijdje heerlijk te slapen. Sommige problemen 

lossen zich vanzelf op. Al is daar soms even het een en ander voor nodig. Maar ach, het is en blijft 

kamp… 

Vanochtend begonnen we de dag met een klassiek potje ochtendgym. Dit is voor de kinderen vaak 

het hoogtepunt van de dag, ook al is dit niet altijd van hun slaperige gezichtjes af te lezen. Tijdens de 

ochtendgym hebben we ook even wat stemoefeningen gedaan. Dit omdat Owen vandaag dertien 

kaarsjes uit mocht blazen. Tijdens het ochtendprogramma heeft kamp A (onder)water, spons, vuur 

gespeeld en hierbij eindelijk iets met ons thema gedaan. Dit komt eigenlijk neer op een groot 

spelletje steen, papier, schaar, maar dan rennend en vliegend door het bos. Na de successen van de 

afgelopen jaren is er ook nog “tien-tellen in de rimboe”  gespeeld. Hier bleek dat niet alle leiding 

even goed is in het zoeken van kinderen (zie foto). Enigszins zorgwekkend vinden wij. We nemen dit 

mee ter evaluatie. Kamp B heeft vanochtend een thema ochtend gedaan, waarbij veel werd 

gebakken, geknutseld en geschilderd. Iets met latente talenten. Echter, we willen u voor volgend jaar 

vragen om met uw kind een aantal keer te oefenen op het bakken van madeleines. Niet helemaal 

gaar, ietwat droog of gewoon een beetje flauw van smaak. Toch zijn ze allemaal op gegaan, viel 

allemaal wel mee.  

Gezien de weersverwachting van aankomende week hebben wij vandaag onze zwembaden weer van 

stal gehaald. Voor verkoeling zullen deze wel zorgen, aangezien ze door de boer zijn gevuld met 

ijskoud Brabants grondwater. Laat u niet misleiden door de kleur op de foto, het is echt schoner dan 

u denkt. De zwembaden zijn vanmiddag ook al goed gebruikt. Nadat kamp A ’s middags Levend 

Qwixxx had gespeeld en kamp B een spel met kaarten had gespeeld in het bos (naam van het spel is 

onbekend bij de redactie; navraag bij kinderen en leiding leidde tot een veel te uitgebreide en 

gecompliceerde uitleg over hoe het spel in elkaar stak), werd er flink gedoken en gesprongen. 

Ondertussen werden de kamp B’ers traditioneel welkom geheten op kamp tijdens de kampdoop. Na 

een kleine geblinddoekte klim betraden ze via de glijbaan de wondere onderwater wereld. Met een 

nat pak dropen ze af.  

Zondagavond staat bij ons altijd in het thema van 'iets serieus’. Kamp A heeft een memory gespeeld 

waarbij twaalf bekende Bijbelverhalen centraal stonden. Bloedfanatiek waren ze. Kamp B heeft nadat 

ze in het bos glow-in-the-dark-boskwartet hebben gespeeld bij het kampvuur naar een Bijbelverhaal 

van Simon geluisterd. Ondertussen druipen ze langzaam af richting de slaapzalen. We hopen op een 

rustige nacht, maar de ervaring leert dat dit vaak ijdele hoop is. 

Tot morgen! 

Liefs, 

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

  



 



  



  



 


