
 Wist je dat: 

- Dit ons eerste zomerkamp tijdens een officiële 
hittegolf is? 
- Dit ook ons eerste zomerkamp is, dat alle tenten droog 
zijn gebleven en niet uitgehangen hoeven te worden? 

- Er maar 1 tafel was die het hele kamp uitgehouden heeft, zonder instortende banken? 
- Dit die van de Zilvere Zwerm was? 
- Je volgens Krijn geen kaneel mag snuiven aan tafel? 
- Rowan heel vaak en heel snel achter elkaar een naam van de leiding kan roepen? 
- Stefan op de eerste zaterdag jarig was, daardoor een dagje later kwam, maar geen eens 
een traktatie meenam? 
- Sean en Nick heel veel Donald Ducks kunnen lezen? 
- Aan tafel de kids vaak met hun handen aten, maar het toch wel vreemd vonden om de 
maaltijd die door de leiding gekookt was met hun handen te moeten eten? 
- We dit kamp heel vaak ‘Arjo zit!’ gehoord hebben? 
- Dat het toch nog best lastig was voor de leiding om de Franse kampkranten van Lionel 
in het Nederlands te vertalen? 
- We een hoop raadsels rijker zijn? 
- We een slaapzakboom hadden op het terrein? 
- Dit voorheen een klimboom was? 
- Bijna alle groepjes de tocht van 15 km uitgelopen hebben, terwijl het die dag 35 graden 
was? 
- Krijn daar zo moe van was, dat hij zijn pet had laten liggen op een punt waar ze gerust 
hadden?  
- We erg blij waren dat we een kano bij ons hadden? 
- We maar liefst 8 kids hadden die een kampdoop moesten krijgen? 
- Ook 3 leiding die letterlijk een kampdoop moest ondergaan? 
- We bij de kids geen teken gevonden hebben, maar we wel 2 leiding hadden met teken? 
- We tot 2x toe terug naar de supermarkt moesten, omdat ze producten verkochten waar 



schimmel op zat of 10 dagen over datum waren?  
- De roodgele hangmat nog best stevig is, aangezien deze 5 kids + 1 leiding kon dragen? 
- We het ontzettend naar ons zin hebben gehad!! 


