Zomerkamp verslag Sherpa’s 2015 Harlingen/ Amsterdam
Zaterdag 18 juli 2015
Lieve Elmo
Na uren gewacht op je te hebben op het station in Roermond, zijn we maar richting Harlingen
vertrokken. Eenmaal daar aangekomen hebben we, na een verre wandeling naar het kampterrein, de
tenten opgezet.
Erna gingen we als echte sherpa’s kampvuur maken en barbecueën.
Na grondig af gewassen te hebben zijn we met z’n allen rond het kampvuur gaan zitten. Onze
gesprekken gingen natuurlijk over jou en over hoe erg we je missen op zomerkamp.
Lieve Elmo, kom alstublieft zo snel mogelijk naar on s zomerkamp.
Zondag 19 juli 2015
Lieve Elmo
Vandaag was de leiding vroeg op om een verrassing ontbijt te maken voor ons. Helaas kwamen ze
van een koude kermis thuis, want de sherpa’s sliepen uit! In de middag zijn we gezellig naar
Harlingen geweest waar we gewandeld, gegeten en een zeehonden tocht hebben gehad.
Elmo , welterusten, Oant Moarn
Maandag 20 juli 2015
Goedemorgen Elmo,
Vanochtend hebben we gezamenlijk ontbeten. ’s Middags hebben we een bootje gehuurd waarmee
we de Friese plassen hebben bevaren. Onze ‘lieftallige ’leiding heeft ons met bootje en al in het riet
gevaren. Gelukkig hebben we het overleefd. Toen we na een lange reis ober het water terug naar het
terrein gingen, hebben we heerlijke macaroni gemaakt. Voor het naar bed gaan hebben we nog
jongens tegen de meisjes gespeeld.
Welterusten Elmo
p.s. We missen je.
Dinsdag 21 juli 2015
Lieve Elmo
Vanochtend hebben we gezamenlijk ontbeten. Na het eten zijn de sherpa’s naar de winkel gegaan.
Helaas zagen we onderweg geen teken van leven van jou. Toen we terug kwamen van de winkel
hebben we geluncht. Na de lunch zijn er sherpa’s gaan kanoën en een aar zijn naar Harlingen stad
geweest. Het record om in het riet te varen is vandaag verbroken. Ook was er bijna een sherpa in het
water gevallen. Eenmaal terug op het kampterrein, zijn we begonnen met de voorbereidingen van de
high tea. We hebben ervan gesmuld,
Welterusten lieve Elmo
Woensdag 22 juli 2015
Lieve Elmo
Vandaag gingen we naar jou opzoek door naar Amsterdam te reizen. Daar kwamen we jou helaas
niet tegen. Wel kwamen we gekken medemensen tegen op het station. We werden bang en wilden

terug naar het veilige Harlingen. Helaas kon dit niet., We zijn naar het kampterrein gelopen en
hebben daar bij aankomst onze tenten opgezet. ’s Avonds hebben we genoten van onze gehaalde
pizza’s. Erna een heerlijk ijsje gegeten in het park en de avond afgesloten met een kampvuur.
Elmo, tot morgen hopelijk!
Donderdag 23 juli 2015
Lieve Elmo,
Waarom hebben we jou nog steeds niet gezien. We hebben gezocht in science centre Nemo, Paleis
op de Dam, in de Kalverstraat en ook nog op de Wallen.
Na onze lange zoektocht zijn we maar terug gewandeld naar ons kampterrein in Amsterdam Noord.
Daar hebben we nog een hele leuke en gezellige avond gehad.
Lieve Elmo, Laat een teken van leven zien. We missen je!
Vrijdag 24 juli 2015
Elmo,
Na het ontbijt zijn we vertrokken naar het centrum van Amsterdam. We zijn een spannende reis gaan
maken in de Amsterdam Dungum. Het was erg spannend daar in de Amsterdamse kerkers van 1500.
Na deze spanende reis zijn we weer naar jou gaan zoeken in het Vondelpark. Jou vonden we niet,
maar wel Gerard Joling.
Aangezien het onze laatste avond van het kamp is, hebben we deze feestelijk afgesloten om gezellig
met zijn allen te gaan uiteten.
Eenmaal terug op het kampterrein hebben we het kamp gezellig met een drankje afgesloten. Helaas
was jij er niet bij.
Lieve Elmo,
Wie weet zien we jou morgen?
Zaterdag 25 juli 2015
Lieve Elmo,
Vandaag is het de laatste dag van ons super geslaagde kamp. Na veel activiteiten, eten, grappen en
grollen, is het nu tijd om naar huis te gaan.
WE hadden graag dit alles met jou willen delen, maar je was nergens te zien of te bekennen.
Lieve Elmo, zorg goed voor jezelf, het gaat je goed.

