Dr. Jekyll

Vorig jaar in de auto op de weg terug zeiden we nog tegen elkaar: “Niet één keer bij de dokter
geweest deze week! We leren het wel!!” Jaja….. hoogmoed komt voor de val. Deze week tutoyeert
de dokter ons, weten wij waarheen hij op vakantie gaat en overweegt hij om een praktijk in
Zoetermeer te openen omdat hij daar meer mensen kent dan in Eersel. Knieën, voeten, duimen,
alles komt voorbij. En ze zagen er zo netjes uit toen u ze zaterdag bij de bus afleverde…. Het
schept onderling wel een band natuurlijk en het thema voor volgend jaar wordt Lourdes (dat is
mijn voorstel in ieder geval).
Die onderlinge band daar gaat het sowieso goed mee. Wij worden al echt een team (de kinderen,
de leiding en alles bij elkaar). Het beste is dat te zien aan het corvee. Zonder ironie kan ik zeggen
dat de keuken er ’s avonds uitziet als om door een ringetje te halen. En dat ondanks het gegoochel
met vet, het gemorste pannenkoekenbeslag en de naast het vergiet gevallen aardappels. Je laat de
keuken als een volslagen slagveld achter (een goede kok is natuurlijk toch vooral een artiest) en
een uur later ziet je atelier er weer perfect uit. Dus laten we niet horen dat we hier niks aan
opvoeden doen; als u het handig aanpakt hebt u er nog jaren plezier van!
We hebben trouwens een nieuwe aanwinst. We hebben als leiding lang nagedacht hoe we Ruben
(Boon) konden bedanken voor zijn tomeloze inzet om de zwembadjes vol te houden. Na een lange
verhitte vergadering waren we eruit: We kopen er gewoon nog één! En dan doen we het meteen
goed en bestellen we de grootste die ze hebben. Nu hebben we er dus drie met diameters tussen
de 2,5 en 5 meter. Mocht de waterdruk in Zuid Nederland wegvallen dan hebben wij een vaag idee
hoe dat komt….
Tot morgen,
Koen, Sheila, Ruben, Nynke, Henk, Sonja, Simon, Sarah, Ed, Sonja, Tom, Daniëlle en Jurgen
PS: Van alle huisarts- en ziekenhuisbezoeken zijn de betreffende ouders op de hoogte
gebracht, met uitzondering van de ouders van de catastofaal getroffen leider.

Dropping kamp B 15&16-jarigen (vanuit Belgie)
Thuiskomst om 05:45 uur

Daar hadden
we toch
afspraken
over
gemaakt?
Niet doen !

Hoe hebben de kamp-A-kinderen de dropping gelopen? (Klik op de plattegrond)

https://www.facebook.com/kampzoetermeer/videos/2145876812106365/

Schietopbezems vegen 3 keer zo snel

Kamp A sponsoractiviteit: Speelboerderij de Hooiberg in Bladel

Levend Ganzebord

Kamp B sponsoractiviteit: Survivalbaan

Kamp A breekt uit met samenwerking van nog onbekende B-leider

