
 
Ja, daar zijn we weer. 
 
Alweer met ons vertrouwde verslag van weer een zinderende en  
hilarische kampdag. 
Hoofdthema’s van vandaag waren zonnebrand, zang en dans,  
stroop/suiker/chocola en “op-bos-en-hei”. 
 
Eindelijk een dag waarin de lange broeken en dikke col-truien in de 
koffers konden blijven en we in korte broeken en naveltruitjes de  
weelderige natuur in konden trekken. 
 
Vanochtend en vanmiddag waren we weer in de bossen te vinden  
waar we de hertjes en konijntjes de schrik van hun leven hebben  
bezorgd. 
 
Vanavond stond in het teken van culturele vorming in de vorm van  
theather, zang en dans. 
Kamp B probeerde het hoge niveau van de lama’s te evenaren (bijna gelukt). 
Kamp A is eerst grondig gedouched waarna de pyjama-disco losbarste. 
Helaas bleken de koters een hardnekkige voorkeur te hebben voor alle liedjes van 
Nick&Simon, Jan Smit, Frans Bauer, Jeroen van der Boom en Gerard Joling. 
De pyjama-disco had dan ook meer weg van een pyjama-TROS-muziekspectakel (zucht). 
Na de disco hebben we een nog uurtje kampvuurliedjes gezongen. Niet bij het kampvuur, 
maar in de kampeerboerderij. 
 
Vanacht zal de leiding wel weer verrast worden door de dagelijks uitbreekpraktijken van 
kamp B. Gelukkig hebben we nog een lijst klaar liggen met straffen waar de 
mensenrechtenorganisatie ernstige twijfels bij hebben. 
 
Om u alvast voor te bereiden op de thuiskomst van uw schatten (en misschien kunt u er zelf 
ook nog wat mee) willen we u wat tips geven zodat u begrijpt waar ze het over hebben. 

- Zoek op www.youtube.com eens op liedje Tsjoe Tsjoe Wa. 
- Google eens naar de instructies van Pinkelen. 
- Leer de songtekst van Rosanne, van Nick&Simon, uit uw hoofd. 
- Oefen snel nog een paar eenvoudige truukjes op een Diabolo. 
- Laat de afwas vanaf nu maar lekker staan, uw kinders doen dat klusje in een wip.  

  
Door de extreme weersomstandigheden waren we genoodzaakt  
om het weekprogramma enigszins aan te passen. 
Daarom treft u bij deze mail de nieuwe weekplanning, voor de hele  
week, die helemaal klopt met wat we ook werkelijk hebben gedaan, en gaan doen. 
 
Heel veel warme groeten vanuit het bourgondische Brabant. 
 
Oh ja, nog een laatste puntje van aandacht:  
Voor iedereen die nog geen kaart gestuurd heeft omdat het adres kwijt is: 
 
Kampeerboerderij D'n Hazelaar 
Gebouw D'n Overkant 
Postelseweg 173 
5521 RD EERSEL 
 
 
P.S.: U bent nu al vijf dagen in het bezit van een nietszeggend, bij de bus uitgedeeld 
formulier. Hebt u al enig idee wat u ermee moet? 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/


 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 


