Kampcommissie
Het pinksterkamp vond dit jaar plaats van 1 tot en met 4 juni. We zijn met de bus naar “Costa del
Zomeren in Voorthuizen vertrokken. Een kamphuis met een redelijk speelveld aangrenzend aan het
kamphuis. Daarbij was net buiten de kamplocatie een voetbalveld. Wanneer je ongeveer 20 minuten
langs het meer liep, kwam je uit bij een meer met een strand. Dit was openbaar terrein.
Bij het kamphuis aangekomen zijn de 71 kinderen verdeeld over de 8 teams met ieder hun eigen
shirtkleur. Dit shirt moeten zij altijd bij de spellen aan hebben, zodat het duidelijk is welk kind bij
welk team hoort. De teamcaptains (oudste kinderen uit de B en/of A) zorgen ervoor dat hun team
compleet is. Alle kinderen van de groepjes weten dat ze na een spel of activiteit bij hun teamcaptain
moeten staan zodat de leiding snel een overzicht heeft of we compleet zijn.
Het thema van dit kamp was; expeditie Robinson. Zowel de spellen als de aankleding van het
kamphuis waren in dit thema.
Over het algemeen wordt er op het kamp gekookt door de leiding, dit jaar kwam echter op dag twee
de patatkraam langs. De kinderen konden hier een patat halen en één snack. Dit was een leuke
verrassing voor de kinderen!
Door een overboeking van de 2 blokhutten die wij hadden gehuurd, hebben we in overleg met de
beheerder naar een oplossing gezocht. 1 blokhut mochten wij blijven gebruiken en hebben we geld
voor de 2 blokhutten terug gekregen ☺ Dit geld gaan wij nog besteden wat ten goede komt aan het
kamp.
Een geslaagd kamp met veel enthousiaste kinderen en leiding ☺
Leiding van dit jaar: Gertjan de Zeeuw, Shane van Bree, Jason Blakmoor, Peter de Dijker, Mitchel
Bodde, Dianne van de Steen, Lottie Aalbregt, Eline de Zeeuw, Eline van der Wacht, Diny van der
Wacht

