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Hallo allemaal, 

 

Hoe is het om weer thuis te zijn? 

Lekker toch, die zachte kussens van de bank, een schone wc waarbij niemand aan de deurkruk zit te 

rammelen, weer een douche waar veel water uit komt en waar je langer dan 6 minuten onder kan 

blijven staan, die stilte om je heen, en natuurlijk lieve ouders die het corvee voor je doen. 

Pas na een week kamp weet je weer hoe prettig dat eigenlijk is. 

 

Na een volle week kamp is het tijd om eens naar de cijfertjes te kijken. 

 

Aantal ziekenhuisbezoeken:  0 

Aantal huisartsbezoeken:  0 

Aantal lekke banden:   0 

Aantal doosjes pleisters:  3 

Aantal fietscrashes:   7  

Aantal kg kaas:    9 

Aantal gevangen teken:   15  

Aantal kg aardappels:   47 

Aantal uitbraken:   102  

Aantal broden:    128 (+ 35 stokbroden) 

Aantal ongewassen theedoeken: 136 

Aantal WC-rollen:   144 

Aantal douchemunten:   328 

Aantal ontvangen post:   356 

Aantal afgewassen bekers:  1984 

Aantal gemiste slaapuren leiding: 5899 

 

Gevonden voorwerpen 

Ben je nog iets kwijt? Of heb je nog iets over? Zet het op de mail naar info@kampzoetermeer.nl. 

Zo zijn we nu al op zoek naar een kussen in een plastic Albert-Hein-tas. Heeft iemand die gevonden?  

 

De Reünie 

Ergens in of rond oktober gaan we elkaar allemaal weer zien tijdens de Reünie. 

Na de vakantie krijgen jullie een mail met de datum van de Reünie. Dan is ook de kamp-DVD klaar.  

De kamp-foto’s gaan we al eerder op de kampsite zetten. Meer info volgt. 
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Kamp 2012 

We zijn nog niet terug of de inschrijvingen voor kamp-2012 zijn al weer gestart. 

Voor 2012 hebben we het “bijna meest ideale” kampgebouw in heel Nederland weten te boeken. 

De Willyhoeve in Bergeijk, the dream of every kampleider. (www.willyhoeve.nl). 

LET OP !!!: Helaas is het niet gelukt om dit kampgebouw in de 1
e
 week van de schoolvakantie te 

reserveren. Kamp-2012 is in de 2
e
 week van de schoolvakantie,  van 14 tot 21 juli 2012. 

 

Aanmelden kamp 2012 

Vanaf dit jaar hebben we de aanmeldprocedure iets verandert. 

Door de grote aantallen aanmeldingen gebeurde het de laatste jaren dat er al snel paniek ontstond 

als er nog maar enkele kampplaatsen beschikbaar waren en nog niet alle kampkids van vorig jaar zich 

hadden aangemeld. 

Vandaar dat er nu gekozen is voor de volgende aanmeldprocedure. 

Deel 1) Tot 1 december 2011 kunnen alle kampkinderen van kamp-2011 zich opgeven voor kamp-

2012. Deze kinderen zijn dus tot 1 december zeker van een plek.  Nieuwe aanmeldingen komen op 

volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. 

Deel 2) Op 1 december gaan de nieuwe kinderen van de wachtlijst, op volgorde van binnenkomst, 

naar de aanmeldingenlijst. 

Deel 3) Vanaf 1 december kan iedereen zich aanmelden, totdat kamp vol zit. 

Bij deze mail zit het aanmeldingsformulier voor kamp 2012. 

 

Rest ons nog om een groots dankwoord uit te spreken voor: 

- Alle kinderen, omdat ze zo lief voor de leiding zijn geweest. 

- Alle kinderen, omdat ze zo lekker hebben geholpen. 

- Alle ouders, voor de kaarten, brieven, mailtjes en Retweets. 

- Levi, voor de chocola. 

- De buschauffeur voor de veilige ritten. 

- De beheerder, voor ………. tja …….. nou laat ook maar, dat is een bijzonder verhaal. 

- De campingbewoners, omdat ze maar 1 keer hebben geklaagd. 

- De bedrijfsleider van de AH in Nijkerk, omdat hij tijdens de kampweek zijn AH liet 

verbouwen, waardoor wij iedere dag een gratis taart kregen. 

- Andre, voor het heen en weer rijden van de fietsen. 

- De afdeling parkeerbeheer Nijkerk, voor het niet uitschrijven van parkeerbonnen. 

- De Pelgrimshoeve en de Oud-Papier-actie Rokkeveen, voor de kampbijdrage. 

- De PGZ-kerk, voor de bloemen bij de bus. 

 

Kamp-2011 was weer een top-jaar. 

 

TOT VOLGEND JAAR !!!!!!!!!!!!! 

 

Sonja-Edwin-Evelien-Siegert-Ingeborg-Daniëlle-Koen-Sander-Bas-Joni-Lennart-Lonneke-Henk-Jurgen 
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