
The circle of life 

 

Bent u wel eens gedurende 4 uur in een afgesloten ruimte van 10 bij 10 geweest 

met 89 anderen die het hele stuk aan het hossen zijn? Wij hebben het net geprobeerd en wij moeten 

alle negentig zeggen: Het is super gezellig maar zo warm dat een inwoner van de Centraal Afrikaanse 

Republiek om een ijskoude douche zou gaan smeken. Maar ja, feesten met de deuren open mag niet 

van de boer (om de één of andere wazige reden wordt de eigenaar van een kampeergebouw altijd 

boer genoemd. Dat is hij maar zelden; we hebben in het verleden onder anderen postbodes, 

huisjesverhuurders en campingeigenaars gehad) omdat dat tot geluidsoverlast voor de buurt leidt en 

niet feesten is uiteraard geen optie! Het is voor u waarschijnlijk onvoorstelbaar, maar het is niet te 

beschrijven hoeveel lol je kan hebben van de muziek van K3, of je nou 6, 16 of 45 bent. En de Chacha 

Slide en Vlieg met mij mee naar de regenboog en de Macarena en noem maar op. 

Voordat wij met het dansfeest begonnen hebben wij genoten van een goed gevulde variété-avond 

met quizzen, liedjes en goochelacts. En het afscheid van de zestienjarigen natuurlijk. Zes waren het 

er dit jaar, en het werd toch weer emotioneel. Zij hadden een prachtig lied geschreven en voor 

iedereen van de leiding een persoonlijk cadeau gekocht. Snif. Zakken Fishermansfriend gingen er 

rond.  Ook hebben wij Henk in het zonnetje gezet. Volgens onze kampopa (oud hoofdleider Bazuin) 

ging Henk dit jaar voor de vijfentwintigste keer mee! Da’s best een hoop. Henk heeft zitten tellen en 

komt tot vierentwintig dus of we hebben volgend jaar nog een keer feest omdat Henk dan echt voor 

de vijfentwintigste keer meegaat of feest omdat hij voor de zesentwintigste keer (half jaar in totaal!) 

meegaat. Lijkt mij een win-win situatie! 

Maar we hebben vandaag meer gedaan. Vanmorgen zijn we naar het dorp vertrokken voor het 

voorwerpenspel en het opmaken van het zakgeld. Bereid u dus vast  voor op oh’s en ah’s als u alle 

souvenirs uitpakt morgen. Vanavond hebben we patat met een kroket of een frikadel gegeten met 

lekkere vruchten-roomyoghurt toe. Lekker hoor!  

Nu naar bed. Voor de zestienjarigen hun laatste nacht als kampkind. Daar zullen zij wel van genieten. 

En wij dus ook…. Het wordt een lange nacht. Nou ja, de gemiddelde leider van nu heeft  in het 

verleden ook de laatste dag uitgebuit. Wij mogen dus niet klagen! 

Tot morgen aan de Van der Hagenstraat! 

De leiding 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


