Marvelous!!!!!

En weer is het gelukt! Weer zijn alle spelletjes bedacht, de groepsindelingen gemaakt, de
corveeroosters geprint, is de bus geregeld….. Als je er achteraf naar kijkt is het altijd weer een
wonder dat het allemaal lukt. Maar echt, we zijn op tijd vertrokken met alle kinderen en alle
geplande leiding. Hoewel er natuurlijk altijd wel iets fout gaat. De eerste vergeten jassen zijn
ontdekt, er is een paar schoenen gekocht voor een kind die alleen zijn nette schoenen bij zich had
en de eerste van huis meegenomen borden zijn gebroken. Over die borden is wel weer wat leuks te
vertellen trouwens. Je hebt van die kinderen die door hun ouders elk jaar uitgebreid opgestookt
worden om uit te breken en om het de leiding zo lastig mogelijk te maken. Soms worden door
ouders zelfs hele ontsnappingsplannen opgestuurd. Het is dat ook verbazingwekkend dat juist deze
kinderen niet in staat zijn om een meegenomen bord intact te laten. Of zou het onderdeel
uitmaken van een nieuw plan???
Over plannen gesproken, dit weer plan je niet. Het was vandaag al warm, morgen wordt het nog
heter. Daarom zijn we de zwembadjes maar alvast aan het opzetten. We zijn op alles voorbereid.
Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat opzetten nu nog vooral extra energie kost en geen
verkoeling oplevert. Ik heb al drie man leiding zien druipen van het zweet bij het oppompen. Maar
alles voor uw bloedjes!
De kinderen zijn nu bezig met het zaklampenspel. Een klassieker die nooit verveelt en een mooi
eenvoudig spel om het bos te verkennen. Diep in mijn hart heb ik altijd wel respect voor ze; om
tekenbeten te voorkomen hebben ze allemaal lange broeken en lange mouwen aan. Dan moet je
toch wel erg graag op kamp gaan om dat ervoor over te hebben…..
Wij gaan onze eerste klamme nacht in. Tot morgen, we zijn benieuwd of iedereen vannacht in zijn
bed blijft……

Koen, Sheila, Edwin, Lonneke, Henk, Nynke, Simon, Sarah, Tom, Daniëlle,
Ruben, Sonja, Jurgen

Op weg naar het bos
(klik op de foto)

https://www.facebook.com/kampzoetermeer/videos/2141609449199768/

AAN TAFEL !!!!!!!!!
(klik op de foto)

https://www.facebook.com/kampzoetermeer/videos/2141427055884674/

Oké, Ik leg het nog 1 keer uit

