The day after,
Kamp 2015 is weer voorbij. SNIK!
Dat waar we 51 weken naar hebben uitgekeken is voorbij gevlogen. Een stampusvolle week
waarin we weer een stukje kampgeschiedenis hebben geschreven. Waarin we kamptradities
hebben voortgezet en ook kamptradities zijn gestart.













































Verstoppen in het maisveld en dus de boer boos maken
Keihard K3 meezingen
Keihard KvK meezingen
Weggestuurd worden door de leiding als ze zitten te vergaderen
Glowinthedarksticks bij de Bonte Avond
Glowinthedarkbrillen bij de Bonte Avond
Afwas-sop-gevecht in de keuken
Wegregenen bij het kampvuur
Fietsban vervangen
Berend Botje op de Bonte Avond
Op je kop krijgen omdat je de theedoeken dubbel over het wasrek hangt
Je een weg banen door de sport&spel-puinhoop-schuren
Door het donker lopen met een veiligheidshesje om
In een slingerende droppingauto zitten met blinddoek om en keihard zingen
Bijna de EHBO-rugtas vergeten
Met de dropping even snel naar Belgie wandelen
Af blijven drogen met een drijfnatte theedoek
’s nachts shoarma voor de leiding bakken, en stiekum de helft zelf opeten
En nog een keer ’s nachts shoarma voor de leiding bakken
Niet op de foto willen en toch belaagd worden door de fotograaf
Voor straf een vogelverschikker worden met een bezem door je mouwen en je broek
Vastgetaped worden aan je stoel
Je slaapzaal 7 dagen niet opruimen
Rondje om de tafel doen met een basketbal
Verkleedkleren uitzoeken
Er achhter komen dat fietsen op een 1-wieler niet te doen is.
2 keer in de week Levend Catan doen omdat dat vanaf nu het tofste kampspel is
Zoenen op de Bonte Avond
Slowen op de Bonte Avond
Het springkussen verplaatsen omdat de boer moet grasmaaien
Ruben zijn teek inleveren bij Sonja
Komkommer snijden, komkommer snijden, komkommer snijden
Modderbad graven bij het zwembad
Je schouder 1 minuut uit de kom
Je boskleren aan doen en dan er achter komen dat je niet naar het bos gaat
Gewoon lekker gillen
Naar liedjes moeten luisteren die alleen de leiding leuk vindt
Gek worden van de leiding die namen aan het oefenen is en je naam 28 keer herhalen
Zo min mogelijk uitgeven in de kampwinkel zodat je zo veel mogelijk over houdt
Achter Koen aan rennen omdat hij het vlees uitdeelt tijdens de BBQ
Met je bestek putjes in de tafel slaan, zoals de leiding je heeft voorgedaan
Je bestek niet meer in je eigen bak terug kunnen vinden
Om wat te drinken vragen waarna je meteen voor heel kamp in mag gaan schenken
Je zakgeld opmaken aan snoep en vergeten om cadeautjes voor thuis te kopen

Veel ging er goed, vaak volgens plan, dan weer de mist in en som liep het uit op niets.
Flexibility is onze tweede naam en dat maakt de kampweek ieder jaar weer spannend.
Afgelopen kampjaar was weer een mooi en relaxed kampjaar.
75 kids en 15 leiding hebben er opnieuw een topweek van gemaakt met soms wat kleine
gedoetjes maar dat zijn we al weer vergeten.
Dit was kamp

Op naar kamp

De inschrijving voor 2016 is al weer gestart maar er zijn weer een paar spelregels.
1. Alle kampkinderen van 2015 hebben tot 1 dec 100% zekerheid van een plek.
2. Nieuwe kampkinderen voor kamp A hebben vanaf 1 dec voorrang.
3. Nieuwe kampkinderen voor kamp B kunnen pas mee als er na 1 dec nog plek is.
Hoe wat waar is terug te lezen op www.kampzoetermeer.nl/2016/inschrijven
Natuurlijk volgt er in de herfst nog een wilde reünie.
Deze staat nu gepland op 1 nov.
Eerst de kampvideo maar monteren, en dat is een megaklus van een paar maanden.
Dan nog even een paar statistiekjes.
Dit jaar hebben we:
 140 broden gegeten
 75 kg aardappelen geschilt
 24 pakken hagelslag geleegd
 Alle kroepoek in Eersel opgekocht
 2 keer naar de huisarts geweest
 42,85 uur slaap in 7 nachten aangevuld met een uitslaapochtend
 65 liter limonadesiroop gebruikt om 325 liter limonade te maken
 17 kilometer gelopen in 5 uur, tijdens de lange dropping van B
 2 keer op ons kop gehad van de boer
Allemaal nog een hele fijne vakantie !!
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