Natte boel
Goooooeeeeedenavond!
Nee, u heeft niet de loterij gewonnen, maar het regende wel. Geen prijzen
helaas. En dankzij een cocktail van Buienradar en Buienalarm zagen wij dit natuurlijk allang
aankomen. Dat maakte wel de dagplanning weer een uitdaging van jewelste, want na al die
dagen zeuren of de extreme hitte was het vandaag gewoon nat. Heel erg nat. Maar onze
partytenten hebben zich waardig staande gehouden en gaven ons de kans toch aan de slag
te gaan met een iets wat aangepast programma.
Vanochtend zijn we begonnen met ochtendgym, zodat de kookstaf kon beginnen met het
maken van turn-around-bitches. Inderdaad, dat is de Engelse vertaling van wentelteefjes.
Ook al is deze grap zo oud als de weg naar Rome, op de een of andere manier moet je dit
op kamp gewoon zo noemen. Na de overvloed aan kaneel en suiker hebben kamp A en B
samen (deels) binnen een spontaan potje Levend Ganzenbord gespeeld. Het spel was
levend, maar zonder echte ganzen uiteraard. Lekker binnenrennen door de krappe gangen
van het kampgebouw om kleine opdrachten te voltooien en hiermee zoveel mogelijk punten
te scoren. De opdrachten varieerde van het doen van een dansje, het maken van een
groepsfoto en het opruimen van het speelveld, want als dan toch, dan gelijk maar
functioneel.
Lunchen hebben we overigens wel gewoon buiten gedaan. In de partytenten, terwijl het met
bakken uit de lucht kwam zetten. Aan het einde van de week heeft iedereen wel zijn favoriete
broodbeleg ontwikkeld en zo ontstond er vanochtend een hevige strijd om de kipfilet. De
kipfilet heeft verloren, winnaars waren er niet.
Nog even een lichtpuntje tussen de donkere wolken door, de post is er! Normaal gesproken
niet het benoemen waard, maar op de een of andere manier hadden wij tot op heden 4 hele
kaarten ontvangen. Dat was wat verdacht en het toeval was dat er vanochtend in de
plaatselijke digitale krant een artikel stond dat de postbode van Bergeijk al een paar weken
verzaakt had. Even de samenvatting in het kort (MAND): de postbode had thuis meer post
liggen dan dat er grassprieten op een voetbalveld groeien. Wij geen post, uw kinders
teleurgesteld. Vandaag was het echter zover: hele stapels brieven werden afgeleverd. Je
zag de bekkies opleven, dank hiervoor! Voor het sappige artikel vindt u HIER de link van het
drama van Bergeijk.
s’ Middags bestond het programma uit boskwartet voor kamp A. U raadt het al, dat is levend
kwartetten in het bos. Niet spannend qua uitleg, maar lekker simpel en hunnie kunnen lekker
de energie kwijt. Kamp B heeft een spel gespeeld waarvan ik, tot mijn grote spijt, de uitleg
aan Sarah heb gevraagd. Inderdaad, dit deed ik van de week ook al en dat leverde, net als
nu, geen duidelijkheid op. Hoe uw kinderen de speluitleg ontvangen durf ik niet te zeggen,
maar zij hebben minder vragen nadien dan ik.
Een dag verslag is niet compleet zonder het avondeten te benoemen en gelukkig hebben we
vanavond ook weer wat naar binnen kunnen schuiven. Na een kleine inventarisatie bleek
pasta het gewenste gerecht en omdat wij niet altijd eigenwijs zijn, hebben we vandaag lekker
een pastaatje gegeten met ijs als afsluiter. En toen gebeurde het. Ook Al waren wij niet meer
van plan het woord dropping te gebruiken dit jaar, kamp B was niet van plan om genoegen te
nemen met een droppingloos kampjaar. Onder het motto: u vraagt, wij draaien, hebben we
inmiddels 30 kamp B’ers verdeeld in 2 groepen en ze geblinddoekt afgezet op het Eurocircuit
in Valkenswaard. Zo’n kleine 8 kilometer hier vandaan, maar met een route waarbij je
gemakkelijk een lusje van een paar uur kan aanplakken als je even de verkeerde afslag
neemt. Even uit mijn hoofd, stapte groep 1 om 21:45 uit de auto. Groep 2 ging lopen om
22:15 en kwam binnen om 01:38. Gelopen tijd: 2 uur en 58 min en een totaal van 11

kilometer. Om 01:32 kregen we de laatste update van groep 1, weke onder leiding van Daan
en Jeffrey staat. Zij komen langs een plek in Valkenswaard met de borden ‘Eurocircuit’, klinkt
dat bekend?
Gezien de reputatie van desbetreffende meelopende leiding zal het zomaar kunnen dat het
nog even gaat duren. Dit kan zomaar uitlopen tot een prachtig “weet je nog, de dropping van
2022?” verhaal. Wordt vervolgd.
Tot morgen!
Liefs,
Jeff, Lonneke, Nynke, Sarah, Robbert, Ed, Simon, Daan, Sonja, Annick, Tom en Koen

