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Helaas, het zit er weer op, het zomerkamp is ten einde.
Terwijl ik dit schrijf ben ik weer helemaal fris gedoucht
en zit de eerste was in de wasmachine. Blijkbaar zijn
de scouts toch niet zo moe als wij dachten, want we

hebben al 2 kampkranten van vrijdag mogen ontvangen via de mail, super leuk!

We hebben een geweldig mooi kamp gehad, met veel zonneschijn, veel leuke en grappige
momenten, heerlijk eten en fijne kinderen (de meeste tijd dan ;-))
We hebben alle spellen en activiteiten kunnen doen die we hadden ingepland. Het
avondspel van maandag is verschoven naar vrijdagmorgen en de handenarbeid is wat
beperkter geworden, maar toch alles gedaan.
De hittegolf heeft ons nergens van kunnen weerhouden en gelukkig hebben we ook geen
klagende kinderen gehad. Althans niet over het weer… vermoeide voeten, verplichte
boterhammen hartig, champignons in de pastasaus, de hitte van het kampvuur en nog zo
wat dingen, daar over konden ze wel heel goed klagen!
We hebben iedereen weer heel mee terug kunnen nemen, alleen Rowan had de pech dat hij
5 minuten voor de dagtocht een houten haring tegen kwam met zijn teen. Bikkel die hij is,
is hij toch begonnen aan de tocht en behoorlijk doorgelopen, tot het echt niet meer ging en er
een paarse teen uit zijn schoen te voorschijn kwam. Deze is gekoeld en later getapet en
toen ging het alweer een stuk beter. Krijn heeft aan de nachtwaken een brandblaar
overgehouden, maar heeft daar verder niet over gezeurd.
Natuurlijk waren er ook wel wat krassen en schaafplekjes, maar ja, ze klimmen zelf die
boom in en ook de doornstruiken steken niet zomaar over. Insecten(beten) vielen mee,
alleen Nick had een aanval van rode mieren op zijn been. En teken waren er ook, maar
alleen bij de leiding, Femke 2 en Peter 1.
Het was het kamp van de raadsels;
“aapje, aapje, aapje, aapje, olifantje, aapje” – wekt bij iedereen (behalve Arjo?) nu een
grote grijns op.
“De rover die niet kon rekenen” – liet blijken dat ook veel kinderen niet zo goed zijn met
getallen…..
“Het land van geen IDee” – daarvan hebben sommigen nog geen idee…
“Zwarte magie” – daarbij tasten nog veel scouts in het duister…..



En tijdens de bonte avond waren Nick, Stefan, Arjo en Rowan – niet kleurenblind,
sommige anderen echter wel.

De kampdoop was dit jaar erg leuk en werd ook zeer sportief ontvangen door iedereen. De
kampdoop van de leiding was eveneens spectaculair en heel even mochten de kinderen zich
uitleven tegen Mathijs, Femke en Arie, wraak nemen voor hun eigen kampdoop zeiden
velen. Arme Femke en Arie die tussen wal en schip belanden en Mathijs werd door de
kinderen ook aardig te pakken genomen met waterballonen en waterzwaarden met water en
vla.

De momenten van kamprust waren erg welkom, de hangmatten waren voor vele de plek om
te hangen, liggen, zitten. Met een duckie of met elkaar. Sean heeft er zelfs in liggen
slapen.
Maar ook de rode insigne map was een geliefd object tijdens kamprust. Lotte heeft
gedurende het kamp 4! vaardigheidsinsignes weten te behalen en gaat in de vakantie aan de
slag met het specialisatie-insigne sierknoper, Niels hoopt zijn specialisatie-insigne
artiest te gaan halen. Luke heeft zijn vaardigheidsinsigne tochttechnieken gehaald en had
ook heel graag houtbewerking en stoken willen halen, maar daar moet hij nog even voor
werken. Maryse, Niels en Lionel (met de hulp van Rowan!) hebben hun
vaardigheidsinsigne kampeertechnieken en pionieren gehaald.

Het kamplied hebben we weinig gezongen, maar onderleiding van Bas werd een
alternatief geschreven en gezongen ‘het doorzakkende bankenlied’.

Alles bij elkaar een heerlijk kamp, bedankt allemaal!


