De waterlanders,
De dag na kamp is weer aangebroken. Wakker worden na een uitslaapochtend
met het geluid van een stampende wasmachine en je moeder die de was op
hangt. En dan maar wachten op de vraag hoe het toch kan dat je nog zoveel
schoon ondergoed mee naar huis hebt genomen. Waarom je je natte handdoek zomaar los in je tas
hebt gepropt en hoe die moddervlekken in je hoeslaken komen. “Het lijkt wel alsof je met je
schoenen aan in bed hebt gelegen.”
We dwalen met onze gedachten steeds weer even terug naar kamp. Liedjes over olifanten, Hoehoe
en natuurlijk het, voor ons heel bekende, Tietenlied blijven hangen in ons hoofd. Uitbreken.
Kampvuur. Afwassen in een teil. Zeepbaan. BBQ. Kampdoop. Bonte Avond. Rond de tafel. Huilen
met z’n allen. En dan weer troosten met z’n allen. QuizQuizQuizQuiz. Trampoline. Geblinddoekt in de
auto. Tekencontrole. Zingen. Zingen. En nog meer zingen. Dansen. Dansen. En nog meer dansen. Je
hoofd in de vla dopen. BosBosBos (nee niet de familie Bos). Shoarma bakken voor de leiding.
Winkeltje. Met z’n 5en 100 stokbroodjes eten tijdens de BBQ. Uitbreken met Maartje. Verstoppen in
het speeltuinhuisje. Verdwalen in België. Macarena dansen op de pingpongtafel. Je ketting van je
fiets. Stormbanen. Suikerspinnen. Zeekoehandel. Dropping. eieren vertroetelen. En een beetje
zoenen. We hebben zo veel meegemaakt dat je snel dingen vergeet.
Gelukkig hebben we de foto’s nog, en straks de DVD (Succes Sander).
Kamp 2013 is nu echt voorbij. Natuurlijk komt er nog de Reünie maar toch voelt het alsof we weer 51
weken moeten wachten. En dat wachten wordt beloond want er is nu al weer groot nieuws te
verklappen vanuit het kamphuis-zoek-team.
Voor Kamp
hebben wij de kampeerboerderij
De Gaffel weten te boeken.
Zet dus maar vast in de agenda:
Kamp

, van 19 tot 26 juli 2014.

Wil je nu al bekijken waar we naar toe gaan, ga dan naar www.degaffel.nl
We hebben allebei de kampgebouwen op het kampterrein geboekt dus we kunnen met 85 man op
vakantie. Over enkele dagen start de inschrijving.
Hieronder nog een hele boel foto’s van kamp 2013.
Sommige foto’s roepen vragen op maar helaas weten wij ook niet altijd waarom.
Gewoon omdat het kan …… dus.
Allemaal nog een hele fijne vakantie.
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