
Maandag 
 
Bedankt lieve ouders, 
 
Voor alle kaarten en vriendelijke harten onder de riem via de mail. We hebben het nog effe 
nodig……. Vandaag was de laatste dag met regen (volgens de buienradar) en daarom 
hebben we er maar een groots afscheid van gemaakt. Mocht u via internet met onze 
weersomstandigheden meegeleefd hebben, realiseert u zich dan dat je motregen niet op de 
radar ziet… (diepe zucht). 
 
Maar goed, zojuist was het droog (even in ieder geval) en als je die momenten grijpt dan is 
het hier fantastisch. En als het regent kun je heel gezellig knutselen, kaart(en) (schrijven en 
spelen) en video kijken. Dus dat hebben we maar gedaan. De video was, hoe kan het ook 
anders op een superheldenkamp, van The Incredibles. 
Vanmorgen hebben de kamp A kinderen een thema-ochtend gehad waarbij ook geknutseld, 
gekleurd en gebakken moest worden. Wat dat bakken betreft: Uw koters hebben 
onvermoede kwaliteiten. Goed opgevoed zeker. Kamp B heeft Super Halli Galli (over de 
spelregels geven wij op verzoek een kleine cursus) en super Party en Co gedaan. Het was 
zo leuk, zou u dat nou niet zelf mee willen maken? 
 
We hebben u trouwens nog helemaal geen informatie gegeven over de sociale omgeving 
van uw telgen. En met sociale omgeving bedoelen we dan: De groepsindeling. Het is voor 
hun deze week toch het clubje mensen dat de familie (u dus) moet vervangen. Zo bekeken is 
het eigenlijk vreemd dat ik er nog geen vragen over gekregen heb.  
 
Verder worden we 3 maal daags spontaan verrast door een groteske hoeveelheid vuile vaat. 
Nu hebben we het geluk dat we onze kampboerderij hebben gehuurd inclusief een 
geweldige 1-minuut-klaar-afwasmachine. Maar deze is alleen geschikt voor de bekers en de 
glazen.  
Het grote grove werk blijft dus handwerk en daarom is er ….. “Het Schrop & Sob Rooster”.  
Hier kunt u zien wanneer uw telg wordt klaargestoomd voor als ze het huis uit gaan en zelf 
hun studentenwoning moeten onderhouden. 
 
Morgen weer een bericht vanuit een zonovergoten Eersel.         De SuperLeiding 
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KAMP A     

LENNART KOEN SONJA BJ EDWIN 

Femke Tom Mirjam Jordi Arjen 

Lotte Bart Jochem Thymen Bram 

Ruben Inge Sven Annemarijn Amber 

Jasper Bobby Elian Stef Steven 

Djoni Claudia Iris Ines Annick 

Kelsey Emma Meike Ilse Tycho 

Renske Benjamin Marc   

     

KAMP B     

ANDRE RAYMOND DANIELLE EVELIEN  

Orjan Jari Jonna Anouk  

Michael Anano Tessa Stephanie  

Esther Domenique Sarah Daniel A  

Siegert Alisa Arnold Simon  

 Ilse Ruben   



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


