Kamp
Zondag: Kamperen

Wat hoort er bij kamperen in Nederland? Juist regen! Nou, die
hebben we gehad hoor. Maar laten we bij het begin beginnen.
Vanmorgen zijn we na een verkwikkende nachtrust begonnen met
een flinke dosis ochtendgymnastiek. Dat doen we altijd , maar op
zo’n kampeerdag is het natuurlijk echt een must. Na het ontbijt zijn
we naar het bos vertrokken voor levend stratego/vlaggenroof. Het is
een klassieker, maar toch slaat hij elk jaar weer in. Na afloop (het
was nog droog) hebben we met ongeveer de helft van het kamp
(kinderen en leiding) gevoetbald. Althans, we hebben tegen een bal
geschopt, gekopt en slidings gemaakt. Goed bekeken was het
eigenlijk een wonder dat er maar één speler door zijn enkel ging. Na
de lunch begon het te betrekken. A is weer naar het bos gegaan en
heeft B één van de beroemde speurtochten van Bas gedaan. Op de
fiets en met een GPS, maar dat bleek geen garantie voor een snelle
terugkeer naar Bergeijk. A was nog voor de regen weer binnen,
maar alle groepen van B hebben de volledige (regen)laag gekregen.
Achteraf spijtig dat we ze geen shampoo hadden meegegeven, dat
had weer een hoop douchetijd gescheeld. Zowel bij A in het bos als
bij B op de fiets blesseerde trouwens iemand zijn enkel wat het
totaal aan mensen die met een been omhoog zitten op drie brengt.
Het was dus zowel een regendag als een enkeldag. Nou maar hopen
dat het een enkele regendag was (briljant woordgrapje).
Vanavond hebben we “even serieus” gedaan, zoals elke zondag op
kamp. De kinderen hebben een lied geschreven en dat ging ze nog
best goed af. Onthoud dit als u een familiefeestje hebt, ze kunnen
meer dan u denkt.

Morgen weer een nieuwe dag, met een nieuwe
vakantievorm. En natuurlijk de activiteit
waarvoor we de sponsorloop en de carwash
gehouden hebben. Benieuwd hoe het bevalt.

Sander (vandaag aangekomen), Ingeborg,
Daniëlle, Siegert, Simon, Bas, Maartje,
Evelien, Lennart, Edwin, Lonneke, Henk,
Sonja en Jurgen

https://twitter.com/#!/KampZoetermeer

Onze hoofdleider
Ed moet nog
werken aan zijn
houding.

